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ПредГОВОр 

През 2015 г. една дотогава невиждана в мирно време криза предизвика 
сериозни сътресения и тревожен отклик на Стария континент. Миграция-
та на стотици хиляди хора засегна не само съвземащия се от финансови и 
други проблеми европейски съюз, но и държави, които не членуват в него. 
Сред най-потърпевшите се оказаха и редица страни от Балканите. Първона-
чално тази криза беше наречена бежанска основно поради обстоятелството, 
че съвпадна с разширяването на военните действия в Сирия и с тежките по-
следици от нея за цивилното население в тази страна, голяма част от което 
бе принудено да напусне родните си домове. Постепенно в хода на разви-
тието на миграционните процеси още преди края на 2015 г. беше направен 
обективен анализ на това явление и беше установено, че  наред с многоброй-
ните бежанци от войната в Сирия и от други локални конфликти (напр. в 
афганистан и Ирак) има наличие на голям брой икономически мигранти и 
всъщност става въпрос за „смесени миграционни потоци“.

така или иначе, кризата доби популярност под името „бежанска“, кое-
то ние използваме (в кавички) в заглавието на настоящата колективна мо-
нография. основните цели на изследването са свързани с изясняването на 
развитието и последиците на бежанската и мигрантска криза за страните от 
Балканите. вниманието на авторите в нея е насочено главно към периода 
на най-серизно проявление на проучваното явление, а именно от началото 
на 2015 г. до пролетта на 2016 г., когато „човешкият“ натиск от юг намаля 
значително.

С оглед на целите и задачите на изследването монографията в струк-
турно отношение е разделена на две части. Първата от тях съдържа пет гла-
ви и има за цел да покаже (не само) историческия  контекст, в който се си-
туира споменатата бежанска и мигрантска криза. в нея се разглеждат важни 
аспекти от глобално и регионално естество, отнасящи се до поствоенното и 
съвременното развитие на европа, а и на света като цяло. отделено е място 
и на някои теоретични въпроси, свързани с отчитането и прогнозирането 
на миграционния натиск по примера с България. 

втората част от монографията включва разработки, посветени на раз-
витието на бежанската и мигрантска криза в отделните държави от реги-
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она, нейното влияние върху тях и националните политики, предприети за 
преодоляване на последиците от нея. Подреждането на отделните работи е 
продиктувано от обективното проявление на кризата на Балканите. Първи-
те шест глави разглеждат последователно държавите, „стоящи“ на основния 
мигрантски маршрут, а именно „западнобалканския“.  Последните три гла-
ви са посветени на  три страни (България, румъния и албания), които по 
време на бурните месеци от 2015 – 2016 г. останаха извън „окото на бурята“.  
При анализа са взети предвид най-главните фактори, действащи във всяка 
от държавите, като се държи сметка за различния им статус по отношение 
на евроинтеграцията и други особености.

Настоящата колективна монография е първа част от изследване, пла-
нирано за изпълнение в рамките на проекта „Съвременните Балкани и 
предизвикателствата пред България“, финансиран от ФНИ-МоН и коорди-
ниран от ИБЦт. тя представлява продължение на предходни публикации и 
форуми на учените от института и техните партньори.1 

При написването на отделните части на авторите е предоставена пъл-
на свобода да изразят своите виждания по отношение на изследваната 
тема, което съвсем разбираемо води до неизбежните повторения на факти 
и данни.

Проф. дин Александър Костов

1 вж. напр. Костов, ал., ек. Никова (съст.) Балканите през първото десетилетие на 21 век. Со-
фия, Парадигма, 2012; Костов, ал. (съст.) Балканите през второто десетилетие на XXI век: 
проблеми, предизвикателства, перспективи. София, Парадигма, 2015; Маринков, Б., Б. Бан-
чев (съст.) украинската криза и Балканите. София: Парадигма, 2017, както и специалното 
издание на сп. Балкани, кн. 6 от 2017 г., посветено на темата „Миграциите и Балканите от 
древността до наши дни“.



ПървА чАст

ГлОБални  
и реГиОнални  

аСПекти
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МиГраЦиите – ГлОБални и 
реГиОнални иЗМерениЯ

проф. дин александър костов
Институт за балканистика с Център по тракология,  

Българска академия на науките

Миграцията е един естествен процес в хилядолетната история на чове-
чеството. Доказва го и миналото на Балканския полуостров. Дълго се двоу-
мих къде да бъде настоящата глава – дали да е в началото на този колективен 
труд (като въведение), или в края му (като заключение). в крайна сметка, 
след „консултации“ с колеги реших с нея да започне тази монография и чи-
тателят да прецени сам кога (и дали) да я прочете – преди или след като се е 
запознал от основната част от изложението, а може би и двете.

основната цел на първа глава е да отговори на въпроса по какъв на-
чин бежанската и мигрантска криза от 2015 – 2016 г. се вписва в глобалните 
миграционни процеси в европа и света от края на ХХ и началото на ХХI 
век. разбира се, едва ли тази широка тема може да бъде напълно изчерпана 
в рамките на двадесетина страници. Поради ограничения обем на текста в 
него ще бъдат разгледани (или поне поставени на вниманието на читателя) 
някои от основните ѝ аспекти, които задължително трябва да бъдат взети 
предвид и в по-широки изследвания. 

основен акцент в текста е поставен върху европа и разбира се, върху 
Балканите, но само дотолкова, доколкото е нужно да допълни изказаното в 
останалите глави. в тази връзка се отчита и трансконтиненталната мигра-
ция от азия и африка към Стария континент, засегнала по един или друг 
начин югоизточния му край. тук трябва да се има предвид, че европа не е 
само еС, на който се отделя най-голямо внимание, но в нея влизат и други 
страни, част от които са на Балканите.1 

за написването на тази глава са използвани най-вече издания, съдържа-
щи данни и оценки на международни и национални статистически и други 
служби и организации, като се отчитат техните специфики и условности. взе-
ти са предвид и редица от съществуващите многобройни публикации по те-
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мата, като цитирането им е сведено до минимум поради ограничения обем на 
работата, още повече че в останалите глави са посочени много от тях.

Кризата от 2015 – 2016 г. е част от по-големия процес на международна 
миграция, която се отнася до всички континенти. той се предопределя от 
редица глобални тенденции, свързани с икономическото и политическото 
развитие в света, вкл. и в европа и съседните ѝ региони. редица фактори 
влияят върху тяхното развитие – икономически, социални, демографски, 
политически и др.2 Пак те определят и числеността, и посоките на движе-
ние на огромни маси хора, било то икономически мигранти или бежанци и 
търсещи убежище. 

Бежанците – нарастващ световен проблем

Ще започна анализа с бежанците, тъй като именно тази категория миг-
ранти е в основата на кризата от 2015 – 2016 г., предизвикала не само хума-
нитарни и икономически проблеми, но и такива, свързани със сигурността 
в много от страните на европа.

от началото на второто десетилетие на новия век се утвърждава ясна 
тенденция, отразена и в годишните доклади на върховния комисариат на 
ооН за бежанците (вКБооН) за глобалните тенденции, както и в редица 
други негови публикации, съдържащи статистически данни и оценки.3 от 
тях се вижда, че все повече хора са принудени да се преселят вследствие на 
война, насилие или преследване по света. 

Цитираните данни в таблица 1 показват, че след едно сравнително 
„успокояване“ на този процес през първото десетилетие на новия век през 
последните години се откроява ясна тенденция на увеличаване на броя на 
бежанците и търсещите убежище след 2011 и особено след 2014 г.4 обезпо-
коително е и нарастването числеността на т. нар. вътрешно разселени лица 
(врл), които са потенциален извор на международни мигранти. 

При едно по-широко прилагане на критериите за бежанци и търсещи 
убежище, направено и от други органи на ооН, числеността на лицата от 
тези две категории се увеличава. Данните за периода 1990 – 2017 г., показа-
ни в таблица 2, потвърждават споменатата тенденция.5 от нея се вижда, че 
европа е на трето място по броя им, отстъпвайки само на най-многолюдния 
континент, азия, и на африка. 

•   АлеКсАндър КОстОв  •
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Таблица 1.  
Брой на разселените лица в света през периода 2000 – 2017 г. (в млн. души) 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Бежанци 12,1 8,7 10,6 10,4 10,5 11,7 14,4 16,1 17,2 19,9
търсещи убежище 0,95 0,80 0,84 0,90 0,94 1,16 1,80 3,22 2,83 3,09
врл 6,0 6,6 14,7 15,5 17,7 23,9 32,3 37,5 36,6 39,2

забележка: врл – вътрешно разселени лица (врл). Данните са към края на съответната година.
След 2007 г. в статистическите данни са включени съответно хора, намиращи се в подобно на врл 
положение (in an IDP-like situation) и в подобно на бежанци положение (in a refugee-like situation).
Източник: Данните са взети от UNHCR Statistical Yearbook 2016, 16th edition Feb 2018 http://www.
unhcr.org/statistical-yearbooks.html и други публикации на вКБооН.

Таблица 2.  
Брой на бежанците в някои страни и региони през периода 1990 – 2017 г. (в хил. души)

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Свят 18 837 17 854 15 828 13 277 15 361 25 302 25 911
африка 5687 5950 3602 2751 2414 6623 6276
азия 9937 7938 9175 8110 10532 14657 14682
европа 1 321 2 746 2 283 1 761 1 586 2 847 3 494
австрия 37 43 49 46 43 79 165
Белгия 26 32 19 15 18 67 62
великобритания 43 91 186 303 238 157 152
германия 722 1 268 906 700 594 737 1 257
Испания 8 6 7 5 4 17 28
Италия 12 9 6 21 56 177 216
Нидерландия 17 80 146 118 75 117 114
Норвегия 20 48 48 43 40 76 71
унгария 36 12 5 8 5 41 14
Франция 187 155 131 137 201 336 355
Швейцария 41 83 58 48 49 106 110
Швеция 125 199 157 75 83 327 317

забележка:  Данните са към средата на съответната година и включват общо бежанци и търсещи 
убежище.
Източник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). Trends 
in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).

Според оценките на вКБооН в началото на второто десетилетие на 
века броят на разселените по света надхвърля вече 40 млн. души, от които 
повече от една трета са принудени да бягат извън границите на собствените 
си държави. Към края на 2014 г. броят им е 59.5 млн. души. увеличението 
спрямо предишната 2013 г. (с над 8 милиона) е най-голямото, регистрирано 

•   мИгрАцИИте – глОБАлнИ И регИОнАлнИ ИзмеренИя  • 
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някога за период от дванадесет месеца. Безспорно основната причина за на-
растването на броя на насилствено разселените лица (от всички категории) 
по света са военните конфликти. т. напр. към 2013 – 2014 г. повече от поло-
вината от всички бежанци бягат от пет страни от азия и африка, разтър-
свани от военни действия – афганистан, Сирия, Ирак, Сомалия и Судан. 

Безспорно основният ръст на броя им започва от началото на 2011 г. 
поради избухването на гражданската война (впоследствие интернациона-
лизирана) в Сирия. Именно тази страна има най-голям „принос“ за раз-
растването на процеса на разселване в света. Печалното ѝ лидерство е явно 
още преди началото на разглежданата криза. така към края на 2014 г. Си-
рия е начело в света по врл (7.6 милиона) и бежанци (3.9 милиона души). 
Следващите най-важни страни на произход на бежанци по това време са 
афганистан (2.59 милиона) и Сомалия (1.1 милиона).6 През 2015 г. броят на 
сирийските бежанци се увеличава с още един милион спрямо предишната 
година. През 2016 г. се появява нов конкурент на водещите страни, а именно 
Южен Судан, където са изселени близо 740 хил. души до края на годината. 
Като цяло обаче Сирия остава далеч пред останалите с общо 12 млн. души в 
края на 2016 г., от които 5,5 млн. бежанци, 6,3 млн. врл и 185 хил. търсещи 
убежище. 

глобално погледнато, през 2015 г. е отбелязано увеличение на разселе-
ните лица по света с над 10 % спрямо предишната и техният брой достига 
до 65,3 млн. души. в края на следващата година 2016 г. той се запазва и дори 
леко нараства до 65,6 млн. души. Броят на разселените хора във вътрешност-
та на собствената им страна достига до 40.3 млн. души в края на 2016 г. при 
40.8 милиона през предходната годинал. Наред с вече утвърдените „водещи 
страни“ като Сирия и Ирак се наблюдава все още голямо разселване в Ко-
лумбия.

През последните две години продължава да расте броят на бежанците, 
напуснали своите страни – през 2015 г. са 16,1 млн. души, а през 2016 г. – 17.2 
млн. души.7 в края на 2016 г. регистрираните бежанци и търсещи убежище 
в света достигат 25,9 млн. души, или 10,1 % от общия брой на международ-
ните мигранти. Сред приемащите страни по това време турция е на първо 
място в света с 3,1 млн. души, следвана от Йордания – 2,9 млн. души, Палес-
тинската държава – 2,2 млн. души и ливан – 1,6 млн. души. На пето място е 
Пакистан, който изпреварва с малко европейския лидер германия (кръгло 
1,4 млн. срещу 1,3 млн. души).8
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 кризата от 2015 – 2016 г. 

Кризата бе предизвикана от не съвсем точно определения като „без-
прецедентен“ миграционен наплив в европа. Доказателство за това е фа-
ктът, че през 2015 г. броят на мигрантите, пресекли външните граници на 
еС, се удвои спрямо предходните години. Известните и широко коменти-
рани данни, изведени от публикациите на европейската гранична и брегова 
охрана (ФроНтеКС) и представени тук частично в таблица 3, показват, че 
през 2015 г. националните власти са регистрирали над 1882 хил. случая на 
незаконно пресичане на външните граници на еС. Под влияние на взетите 
мерки и на други фактори на следващата година са отчетени  вече „само“ 
511 хил., а през 2017 г. те спадат до около 205 хил. случая, което е най-ниско-
то ниво през последните четири години.9 

Таблица 3.  
Брой на случаите на незаконно пресичане на външните граници на ЕС през периода 

2008 – 2017 г. в района на Средиземноморието

Година ИСМ ЦСМ ЗСМ Общо
Брой % Брой % Брой % Брой %

2008 48,5 53 36,9 40 15,7 (9,2) 14,6 107,8 100
2009 40,0 65 11,0 18 8,9 (2,2) 17 59,9 100
2010 55,7 84 4,5 7 5,2 (0,2) 9 65,4 100
2011 57,0 43 64,3 49 8,8 (0,3) 8 130,1 100
2012 37,2 61 15,2 25 6,6 (0,2) 14 59,0 100
2013 24,8 32 45,3 58 7,1 (0,3) 11 77,2 100
2014 50,8 22 170,7 74 7,5 (0,3) 4 229,0 100
2015 885,4 84 153,9 15   7,9 (0,9) 1 1048,2 100
2016 182,3 49 181,4 48 10,9 (0,7) 3 374,6 100

легенда: ИСМ – Източносредиземноморски маршрут, ЦСМ – Централносредиземноморски марш-
рут, зСМ – Източносредиземноморски маршрут. 
забележка: в данните за зСМ са включени и тези от западноафриканския маршрут (показани в ско-
би). в данните за ЦСМ до 2013 г. не са включени тези за т. нар. маршрут апулия и Калабрия. (около 
5 хил годишно през периода 2011 – 2013 г.)
Източник: FRONTEX Annual Risk Analysis 2010 – 2017 и др.

освен ясната тенденция към „затихване“ на този процес (поне в коли-
чествено отношение), причините за която се разискват в останалите глави 
на настоящия колективен труд, тук трябва да се подчертаят няколко неща. 
На първо място следва да се отбележи, че не става въпрос за установен брой 
мигранти, а за засечени случаи на опити за незаконно влизане в страни – 
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членки на еС. Поради това и цитираните на много места данни за произхо-
да на регистрираните бежанци и мигранти по държави, от които идват, те 
винаги трябва да се коментират „под условие“. те се отнасят само до еС, но 
данни има и за страните от еаСт, прилагащи правилата на Шенген.10 освен 
това не знаем колко са нерегистрираните „успешни“ случаи на незаконно 
преминаване на външните граници на евросъюза. разбира се, трябва да се 
имат предвид и редица легални начини на влизане в държавите от съюза 
(напр. с виза, но не само) и те са използвани от хиляди мигранти. Но да се 
върнем към събитията от 2015 г. Цитираните данни от ФроНтеКС дават 
по-скоро представа за миграционния натиск върху страните от европа и 
преди всичко върху тези от еС. основните пътища за влизане по суша и 
море в европа са три – по т. нар. Източносредиземноморски, Централно-
средиземноморски и западносредиземноморски маршрут. През върховата 
2015 г. те генерират общо над един милион случая на незаконно пресичане 
на външните граници на съюза. 

Преминаването на бежанци и мигранти от азия и африка в европа на 
практика се осъществява почти напълно по тях. още повече че географ-
ските граници на Стария континент със споменатите два континента почти 
съвпадат с външните граници на еС.11 

от останалите пътища на проникване на незаконни мигранти в еС 
единствено броят на засечените случаи по западнобалканския маршрут е 
значителен, но същият представлява практически продължение на Източ-
носредиземноморския маршрут и не е от голямо значение за изследването 
върху количествените измерения на миграциите от азия и африка към еС 
респ. европа.12 Несъществени в това отношение (специално във връзка с 
незаконното пресичане на границите) са „вторият балкански маршрут“ от 
албания към гърция, както и тези през Черно море (през румъния) и из-
точните граници на еС. Известно изключение в тази връзка представлява т. 
нар. западноафрикански маршрут на мигрантите, който съществува отдав-
на. Данните за незаконното навлизане на мигранти от африканския конти-
нент (Сенегал, Мавритания и Мароко) към испанските Канарски острови 
говорят за сравнително ограничен брой случаи през последните десетина 
години.

Безспорно Източносредиземноморският маршрут е основният, по кой-
то мигрантските маси навлизат в еС през 2015 г., преминавайки през тур-
ция и пресичайки морските граници на гърция и Кипър или сухоземните 
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граници на гърция и България на път през Балканите към западна европа. 
През същата година повече от 885 хил. случая на нелегално пресичане на 
границите на еС са регистрирани по него. това число надвишава повече 
от 17 пъти броя им през предишната 2014 г. През предишни периоди като 
2009 – 2010 и 2012 г. Източносредиземноморският маршрут отново е заемал 
основно място сред останалите. огромната част от регистрираните случаи 
по него през 2015 г. се отнасят до граждани на държави като Сирия, афга-
нистан и Ирак, където по това време има военни конфликти. 

Централносредиземноморският маршрут придобива първостепенно 
значение за мигрантите по време на „арабската пролет“ от 2011 г. и през 
периода 2013 – 2014 г.13 По единствения и крайно опасен път по море към 
Малта и Италия преминават граждани на либия, а също и на тунис и еги-
пет.14 той се използва не само от лица от Северна африка, но и такива от 
съседните райони на континента (Субсахарска африка).

 тръгналите главно от Мароко и алжир мигранти и търсещи убежи-
ще по западносредиземноморския маршрут преминават в Испания по два 
начина – чрез влизане в нейните африкански територии Мелиля и Сеута15 
по суша или море, или достигане по вода и пресичане на европейските ѝ 
граници. в сравнение с останалите два, този път има сравнително по-мал-
ко значение за миграционните процеси между африка и европа. Скромен 
„принос“, особено след 2010 г., в това отношение има и вече споменатият 
западноафрикански маршрут. 

Интересно е да се види и разпределението на преминаващите към ев-
ропа по двата основни пътя мигранти и бежанци по националност през по-
следните десетина години (вж. таблици 4 и 5). По Източносредиземномор-
ския маршрут, както се очаква, преобладават граждани на азиатски държави 
– главно от Близкия и Средния Изток. Има обаче и такива от африканския 
континент – от африканския рог (Сомалия и еритрея) и дори от Магреба 
(алжир и Мароко). Като куриоз може да прозвучи и регистрирането на срав-
нително значителен брой албанци, преминаващи по него през 2010 г., факт, 
който трябва да се провери или обясни. По Централносредиземноморския 
маршрут минават на път към европа основно хора от африканския рог и 
Северна африка, а също и от страни като Нигерия и гвинея. Немалко през 
определени периоди обаче са и граждани на азиатски държави, разтърсвани 
от конфликти – от афганистан през 2010 г. и от Сирия през 2013 – 2014 г. 
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Таблица 4.
 Разпределение на регистрираните случаи на незаконно пресичане на границите на ЕС 

по Източносредиземноморския маршрут през периода 2009 – 2016 г.  
(по националност)

Годи-
на

По море По суша
Брой

случаи
Държава

%
Държава

%
Държава

   %
Брой

случаи
Държава

%
Държава

%
Държава

   %
2009 афганистан

41
Палестина

22
Сомалия

20
Ирак

24
Палестина

23
Мианмар

12
2010 Палестина

24
афганистан

22
албания

11
афганистан

43
алжир

13
Сомалия

8
2011 1467 афганистан

21
Пакистан

12
Мароко

10
55 558 афганистан

35
Пакистан

24
Бангладеш

6
2012 4370 афганистан

36
Сирия

21
Палестина

9
32 854 афганистан

24
Сирия

19
Бангладеш

14
2013 11 831 Сирия

45
афганистан

34
еритрея

5
12 968 Сирия

57
афганистан

16
алжир

4
2014 44 057 Сирия

61
афганистан

26
Сомалия

4
6777 Сирия

69
афганистан

13
Ирак

7
2015 873 179 Сирия

56
афганистан

24
Ирак

10
12 207 Сирия

60
Ирак

21
афганистан

11
2016 174 605 Сирия

47
афганистан

24
Ирак

15
7672 Сирия

39
Ирак

18
афганистан

18
Източник: FRONTEX Annual Risk Analysis 2010 – 2017 и др.

Таблица 5.
Разпределение на регистрираните случаи на незаконно пресичане на границите на ЕС 

по Централносредиземноморския маршрут през периода 2009 – 2016 г.  
(по националност)

Година Държава 
%

Държава
%

Държава 
%

2009 Сомалия
28

Нигерия
15

тунис
15

2010 афганистан
38

тунис
15

египет
13

2011 тунис
7

Нигерия
 9

2012 Сомалия
33

тунис
22

еритрея
18

2013 еритрея
25

Сирия 
 24

Сомалия
11

2014 Сирия 
23

еритрея
20

2015 еритрея 
25

Нигерия
 14

Сомалия
8

2016 Нигерия
21

еритрея
11

гвинея
8

забележка: Преминаването по този маршрут се осъществява само по море 
Източник: FRONTEX Annual Risk Analysis 2010 – 2017 и др.
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Кризата намери количествено отражение и в рязкото увеличение на 
броя на исканията за даване на убежище в страните от еС. През 2015 г. в 
тях са подадени общо 1 321 560 нови заявления. ако се добавят към тях и 
данните за страните от еаСт, те стават общо 1 393 875 броя. На следващата 
година тези числа са също внушителни. така през 2016 г. само в страните 
от еС са подадени общо 1 291 785 нови заявления. за сравнение, общият 
брой на исканията за даване на убежище в евросъюза през 2011 – 2014 г. е 
съответно 309 040, 335 290, 431 090 и 626 960. След преодоляване на мигра-
ционния натиск през 2016 г., още на следващата 2017 г. този показател рязко 
намалява с над 40 %, макар и да е все още над равнището отпреди кризата.16

Данните за периода 2011 – 2017 г., показани в таблица 6, дават предста-
ва за наличието на бежанци и търсещи убежище в някои страни от еС. от 
абсолютния размер на техния брой се вижда, че безспорно най-притегател-
на цел за тях е германия, при която се наблюдава рязък скок в присъствието 
на тези две категории лица. това високо ниво се задържа и през следващите 
две години – 2016 и 2017. в случая с унгария, която се намира на пътя на 
миграционните потоци от Балканите към германия и Северна европа, може 
да се констатира ясно очертан спад на бежанците и търсещите убежище 
през 2016 и 2017 в сравнение с критичната 2015 г. той е резултат от полити-
ката на правителството на орбан, но и на други фактори.

в същото време Италия, приемаща потоците от хора по Централно-
средиземноморския маршрут, също регистрира увеличение на бежанците и 
търсещите убежище през 2015 г., като този процес продължава и през 2016 
и 2017 г. Показаните данни в цитираната таблица показват също и несъмне-
ния принос на лицата от тези две категории лица за увеличението на общо-
то пребиваващо население в съответните държави. 

Но да се върнем към 2015 г. Първенец сред държавите от еС по този по-
казател е германия с 476 хил. нови заявления за убежище.17 На второ място е 
унгария със 177 хил. заявления. Последната обаче е начело по брой на заяв-
ления на 100 хил. жители (1799 броя), следвана от Швеция (1667), австрия 
(1027), Финландия (591), германия (587) и др. Сред водещите са и държави 
от еаСт – Норвегия (602) и Швейцария (479). При среден показател за еС 
от 260 броя заявления на 100 хил. жители сред балканските страни един-
ствено България (с 283 бр.) е над това ниво. останалите са далеч под него. И 
докато гърция (122) е поне между Италия (122) и Франция (114), то Слове-
ния (13), румъния (6) и Хърватия (5) са в дъното на тази класация.
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Таблица 6.
Брой на бежанци и търсещи убежище в някои страни от ЕС  

през периода 2011 – 2017 г.

Държава Категория 2011 2014 2015 2016 2017

Германия Население 81 751 602 80 767 463 81 197 537 82 162 000 82 521 653
Бежанци 571 628 216 921 316 115 669 482 970 365
търсещи 
убежище

53 235 202 645 476 510 745 155 222 560

Австрия Население 8 375 164 8 506 889 8 576 261 8 700 471 8 772 865
Бежанци 47 073 55 560 72 216 93 250 115 263
търсещи 
убежище

14 420 28 035 88 160 42 255 24 715

Унгария Население 9 985 722 9 877 365 9 855 571 9 830 485 9 797 561
Бежанци 5 106 2 819 4 393 4 748 5 691
търсещи 
убежище

1 690 42 775 177 135 29 430 3 390

Италия Население 59 364 690 60 782 668 60 795 612 60 665 551 60 589 445
Бежанци 58 060 93 662 118 047 147 370 167 335
търсещи 
убежище

40 315 64 625 84 085 122 960 128 850

Франция Население 64 978 721 65 889 148 66 415 161 66 661 621 66 989 083
Бежанци 210 207 252 228 273 126 304 546 337 177
търсещи 
убежище

57 330 64 310 75 750 84 270 99 330
ту

Швеция Население 9 415 570 9 644 864 9 747 355 9 851 017 9 995 153 
Бежанци 86 615 142 152 169 520 230 164 240 962
търсещи 
убежище

29 650 81 180 162 450 28 790 26 325

Великобритания Население 63 022 532 64 351 155 64 875 165 65 382 556 65 808 
573

Бежанци 193 510 117 093 123 067 118 995 121 837
търсещи 
убежище

26 915 32 785 38 800 38 785 33 780

Испания Население 46 667 174 46 512 199 46 449 565 46 438 422 46 528 024 
Бежанци 4 228 5 737 5 798 12 989 17 561
търсещи 
убежище

3 420 5 615 14 780 15 755 31 120

Източник: http://www.europarl.europa.eu/external/html/welcomingeurope/default_bg.htm
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През 2015 г. в еС са одобрени общо 292 540 искания за признаване на 
статут на бежанци, главно на граждани от Сирия, еритрея, Ирак и афганис-
тан. Най-много са в германия (140,9 хил.), следвана от Швеция (32,2 хил.), 
Италия (29,6 хил.), Франция (20,6 хил.) и др. 

Кризата намира проявление и в рязкото увеличение на незаконно пре-
биваващите в европа. така през 2015 г. техният брой само в страните от 
евросъюза достига близо 2,2 млн. души. тук става въпрос за лица, които 
по различни причини не са се регистрирали по надлежния ред или са на-
пуснали страната, която е трябвало да разгледа тяхното искане за убежище. 
Постепенно техният брой намалява – на 984 хил. души през 2016 г. и малко 
над 600 хил. през 2017 г. По-ясна представа за количествените измерения на 
кризата може да се добие, ако вече цитираните данни от ФроНтеКС се до-
пълнят и съпоставят с регистрираните от отделните държави от еС и еаСт 
бежанци и търсещи убежище. 

за сравнение, в таблица 7 са дадени, макар и с различен период на от-
читане, данните за балканските държави, при това за по-дълъг хронологи-
чески отсек. те са коментирани и в останалите глави на настоящия колек-
тивен труд, ето защо тук може да се отбележи главно влиянието върху тези 
процеси на „неспокойното“ последно десетилетие на ХХ в., особено в бивша 
Югославия, както и необходимостта от сравнение с хуманитарната криза 
през това време с тази от 2015 – 2016 г.

Таблица 7.
Брой на бежанците в балканските държави през периода 1990 – 2017 г. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
албания 3 000 4 720 528 91 99 934 1 387
Босна и Херцеговина 0 0 38 152 10 768 7 016 6 798 5 324
България 0 1 320 1 474 4 413 5 530 26 056 33 655
гърция 7 989 4 428 6 468 2 390 1 440 50 979 94 630
Македония 0 9 048 9 050 1 274 959 718 771
румъния 0 194 1 685 2 056 1 021 3 030 2 917
Словения 0 22 314 2 816 251 312 395 607
Сърбия 938 409 941 363 293 138 569 73 608 35 448 31 314
Хърватия 0 198 647 22 437 2 927 863 14 645 12 554
Черна гора 16 364 12 613 1 056

забележка:  Данните са към средата на съответната година и включват общо бежанци и търсещи 
убежище.
Източник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). Trends 
in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).
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Миграция, глобализация и още нещо

Публикуваните данни от последните години дават възможност да се 
определят основните характеристики на протичащите процеси в света и в 
отделни региони. (вж. таблица 8.) така например те показват, че темпът на 
растеж на броя на международните мигранти в европа през периода 2000 – 
2017 г. е по-нисък, отколкото в повечето от другите континенти – 1,9 % го-
дишно срещу 2,8 % в азия и 2,1 % в Северна америка, като по абсолютна 
стойност от първо място през 2000 г. минава на второ място седемнадесет 
години по-късно, отстъпвайки с малко на азия.

Таблица 8.
 Общ брой на международните мигранти в някои континенти и европейски държави 

през периода 1990 – 2017 г. (в хил. души) 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Свят 152 542 160 700 172 604 190 532 220 019 247 585 257 715
африка 15 691 16 353 14 800 15 462 17 007 23 436 24 650 
азия 48 108 46 422 49 198 53 244 65 922 76 558 79 587 
Северна америка 27 611 33 341 40 359 45 363 50 971 55 766 57 664 
европа 49 232 52 867 56 314 63 201 70 748 74 502 77 895
австрия 793 895 997 1 136 1 276 1 492 1 660
Белгия 904 910 896 882 1 119 1 252 1 268
великобритания 3 650 4 155 4 730 5 926 7 605 8 411 8 842
германия 5 936 7 464 8 993 9 402 9 812 10 220 12 165
Испания 822 1 020 1 657 4 107 6 280 5 891 5 947
Италия 1 428 1 775 2 122 3 955 5 788 5 805 5 907
Нидерландия 1 182 1 346 1 556 1 736 1 833 1 996 2 057
Норвегия 193 233 292 361 527 746 799
унгария 348 322 297 367 437 476 504
Франция 5 897 6 088 6 279 6 738 7 196 7 918 7 903
Швейцария 1 392 1 479 1 571 1 805 2 075 2 416 2 506
Швеция 789 936 1 004 1 126 1 337 1 603 1 748
забележка: данните са към средата на съответната година
Източник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). Trends 
in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).

важно е също да се подчертае, че се наблюдава концентрация на меж-
дународните мигранти в ограничен брой страни. така през 2017 г. само на 
група от двадесет държави по света се падат две трети от тях. На първо мяс-
то, както и през 2000 г., са Съединените щати с близо 50 млн. души (49,8 млн. 
срещу 34,8 млн. през 2000 г.). в „топ 20“ влизат седем страни от европа, като 
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пет от тях членуват в еС – германия, великобритания, Франция, Испания и 
Италия. общият брой на мигрантите в тях е 31,9 млн. души, в русия – 11,7 
млн. и в украйна – 5 млн. души. турция, която е включена в групата на ази-
атските държави (общо девет), е на 14 място с 4,9 млн. души главно „благо-
дарение“ на сирийските бежанци. 

от наличните данни се вижда, че за седемнадесет години след нача-
лото на хилядолетието се увеличава значително броят на международните 
мигранти, произхождащи особено от азия, а също и от европа, който през 
2017  г. достига съответно 105,7 млн. и 61,2 млн. души. за сравнение през 
2000 г. броят им е съответно 65 млн. и 49,6 млн. На „опашката“ са Северна 
америка и океания с едва съответно около 3 – 4 % и 1 – 2 %. европа обаче 
изпреварва останалите континенти по дела на „вътрешноконтиненталните 
мигранти“ – 67 % срещу 60 % на азия. При това този процент бележи посто-
янно увеличение – от 62 % през 2000 г. до 66 % през 2015 г.  

През 2015 г. една голяма част от мигрантите в европа произхождат от 
азия (20,2 млн. души) и от африка (9,2 млн. души). След две години, през 
2017 г. положението на практика се запазва същото.18 основната част от тях 
обаче са продукт на „вътрешноконтиненталната миграция“ – 67 % или 41 
млн. души произхождат от други европейски държави по данни за 2017 г. 
Същевременно Старият континент е „донор“ на мигранти, преселили се в 
азия – 7 млн. души, и в Северна америка – 8 млн. души. Сред двадесетте 
водещи държави в света по този показател през 2000 г. четири са от Стария 
континент – германия (3,4 млн. емигранти), Италия (3,1 млн.), Полша (2,1 
млн.) и Португалия (2,0 млн.). Седемнадесет години по-късно в тази кла-
сация влизат само три европейски страни – Полша (4,7 млн.), румъния (3,6 
млн.) и Италия (2,0 млн.).

ако се вземе предвид т. нар. чист ръст на населението (net growth) меж-
ду 2000 и 2015 г., се вижда, че той е най-висок в Северна америка (42 %). в 
европа обаче вместо увеличение с 2 % на населението се получава намале-
ние от 1 % поради липса на чист приток на мигранти (net inflow of migrants). 

Констатираното количествено увеличение на международните мигран-
ти в европа през период 1990 – 2017 г. кореспондира с успоредния процес 
на нарастване на техния дял от общото население на повечето държави от 
континента. Данните са отразени в таблица 9. в допълнение са предоставе-
ни същите показатели и за балканските държави през разглеждания период 
(вж. таблици 10 и 11).
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Таблица 9.
 Дял на международните мигранти от общото население на някои европейски 

държави през периода 1990 – 2017 г. (в %) 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Свят 2,9 2,8 2,8 2,9 3,2 3,4 3,4
европа 6,8 7,3 7,7 8,7 9,6 10,1 10,5
австрия 10,3 11,2 12,3 13,8 15,2 17,2 19,0
Белгия 9,0 8,9 8,7 8,4 10,2 11,1 11,1
великобритания 6,4 7,2 8,0 9,8 12,0 12,9 13,4
германия 7,5 9,2 11,0 11,5 12,1 12,5 14,8
Испания 2,1 2,6 4,1 9,3 13,4 12,7 12,8
Италия 2,5 3,1 3,7 6,7 9,7 9,8 10,0
Нидерландия 7,9 8,7 9,8 10,6 11,0 11,8 12,1
Норвегия 4,5 5,3 6,5 7,8 10,8 14,4 15,1
унгария 3,3 3,1 2,9 3,6 4,4 4,9 5,2
Франция 10,4 10,5 10,5 11,0 11,4 12,3 12,2
Швейцария 20,9 21,1 21,9 24,4 26,5 29,0 29,6
Швеция 9,2 10,6 11,3 12,5 14,2 16,4 17,6

забележка:  Данните са към средата на съответната година.
Източник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). Trends 
in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).

Таблица 10. 
Общ брой на международните мигранти в някои балкански държави  

през периода 1990 – 2017 г. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
албания 66 013 71 354 76 695 64 739 52 784 52 031 52 484
Босна и  
Херцеговина 56 000 69 476 82 952 47 272 38 792 38 574 37 100
България 21 510 32 435 43 360 61 074 76 287 133 803 153 803
гърция 618 139 857 850 1 111 665 1 190 707 1 321 149 1 242 924 1 220 395
Македония 95 142 109 343 125 665 127 667 129 701 130 730 130 972
румъния 135 825 135 037 126 949 145 162 166 126 281 048 370 753
Словения 178 077 174 419 171 018 197 276 253 786 237 616 244 790
Сърбия 99 269 630 221 856 763 845 120 826 066 807 441 801 903
Хърватия 475 438 674 085 585 298 579 273 573 248 575 738 560 483
Черна гора 78 507 82 541 70 984

забележка:  Данните са към средата на съответната година и включват общо бежанци и търсещи 
убежище.
Източник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). Trends 
in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).
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Таблица 11. 
 Дял на международните мигранти от общото население на балкански държави  

през периода 1990 – 2017 г. (в %) 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
албания 2,0 2,3 2,5 2,1 1,8 1,8 1,8

Босна и Херцеговина 1,3 1,8 2,2 1,3 1,0 1,1 1,1

България 0,2 0,4 0,5 0,8 1,0 1,9 2,2

гърция 6,0 8,0 10,0 10,5 11,5 11,1 10,9

Македония 4,8 5,5 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3

румъния 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 1,9

Словения 8,9 8,8 8,6 9,9 12,4 11,5 11,8

Сърбия 1,0 6,4 9,0 9,2 9,1 9,1 9,1

Хърватия 10,0 14,6 13,2 13,2 13,2 13,6 13,4

Черна гора 12,6 13,1 11,3

Източник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).  
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2017).

С оглед на изследването е важно да се направи сравнение между ими-
грацията и емиграцията в еС, при това не само за периода на кризата, но 
задължително да се проследи и в по-дългосрочна времева рамка, за да се 
откроят по-ясно миграционните процеси. 

Според данни на евростат през 2015 г. общо около 4,7 млн. души са 
имигрирали в една от 28-те държави, членки на еС. разпределението им 
по гражданство е, както следва: около 2,4 млн. души от тях са гражда-
ни на държави извън еС, а други 1,4 млн. са с гражданство на държава, 
членка на еС, различна от тази, в която са имигрирали, като същевре-
менно около 860 хил. души са мигрирали в държава, членка на еС, на 
която са имали гражданство (напр. лица, които се завръщат в страна-
та си, или такива, родени в чужбина). (вж. таблица 12.) Същевременно 
през споменатата 2015 г. се наблюдава и значителен процес в обратната 
посока. По това време най-малко 2,8 млн. емигранти са напуснали 28-те 
държави,  членки на еС. 
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Таблица 12.
 Лица в някои страни от ЕС, родени в чужбина по държава на рождение  

през 2014 – 2017 г. (в хил. души) 

Държава Родени в държави,  
членки на ЕС

Родени в държави,  
нечленуващи в ЕС

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
австрия 643 682 714 740 771 802 874 909
България 40 44  48 52 69 80 88 93
велико британия 2807 3091 3251 3613 5232 5321 5448 5681
германия 3836 4010 4352 4849 5972 6210 6556 7256
гърция 339 345 350 345 926 897 870 905
Испания 2027 1981 1957 1943 3931 3910 3962 4081
Италия 1815 1816 1824 1838 3922 3990 4084 4216
Норвегия 318 339 350 351 386 407 424 449
румъния 82 112 148 180 131 169 202 242
Словения 69 68 67 66 167 170 174 179
унгария 300 310 321 322 147 166 184 192
Франция 2171 2189 2203 2221 5556 5684 5696 5935
Хърватия 70 70 69 68 498 492 479 471
Швейцария 1322 1364 1394 1414 861 894 931 977

забележка: Данните са към началото на съответната година.
Източник: Eurostat (migr_pop3.ctb)

германия е водещата страна и в двете класации – и при имигрантите, и 
при емигрантите, със съответно близо 1030 хил. и 534 хил. души. На второ 
място е великобритания, респ. с 589 хил. и 340 хил. души. През 2015 г. при 
21 от 28-те държави, членки на еС, се наблюдава по-голямо или по-малко 
преобладаване на броя на имигрантите над този на емигрантите. Сред ос-
таналите седем страни, при които положението е обратното, се намират и 
три балкански държави – България, румъния и Хърватия. този факт може 
по-лесно да се интерпретира, ако видим развитието на емиграцията и ими-
грацията през периода от началото на второто десетилетие на новия век. 

Данните, представени в таблици 13 и 14, показват и разпределението 
на имигрантите в някои (включително и балкански) държави от еС и еаСт 
през 2015 и 2016 г., като за по-адекватни сравнения и изводи са дадени, по 
гражданство и по рождение. тези сведения обаче трябва задължително да 
бъдат по-изчерпателно коментирани в един по-разширен труд. тук може 
само да се отбележи, че по отношение на т. нар. национални имигранти, 
истински феномен е румъния, с изключително висок процент, който далеч 
надминава не само балканските, но и останалите държави от еС.
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Таблица 13. 
Имиграция по гражданство в някои държави от ЕС и ЕАСТ през 2015 и 2016 г.  

(в хил. души и проценти) 

Държава 2015 2016
Брой хил. А (%) В (%) С (%) Брой хил. А (%) В (%) С (%)

австрия 166 5,7 41,4 52,0 130 7,7 50,0 41,5
България 25 42,5 5,7 50,9 21 43,9 6,1 50,0
великобритания 632 13,2 42,6 44,1 589 12,6 42,4 45,0
германия 1544 5,7 29,8 62,7 1030 10,8 39,2 49,2
гърция 64 47,3 25,6 27,1 117 26,5 14,5 59,0
Испания 342 15,2 31,0 53,7 415 15,2 30,1 56,7
Италия 280 10,7 22,7 66,6 301 12,6 20,9 66,5
Норвегия 61 16,9 44,6 42,8 61 11,5 34,4 52,4
румъния 133 87,0 6,2 6,8 136 91,1 0,9 9,0
Словения 15 17,9 17,9 64,2 17 20,6 20,6 58,8
унгария 58 55,8 18,1 26,1 54 55,5 20,4 24,1
Франция 364 36,0 23,1 40,8 371 36,9 22,4 42,6
Хърватия 12 55,4 18,7 25,8 14 55,0 14,3 28,7
Швейцария 154 16,9 58,7 24,3 149 16,1 58,4 25,5

легенда: а) национални имигранти; Б) граждани на държави – членки на еС; в) граждани на държа-
ви, нечленуващи в еС. 
забележка: за някои държави общият сбор не е 100 % поради закръгляване на броя на имигрантите 
или наличие на лица без поданство.
Източник: Eurostat (migr_imm1ctz)

Таблица 14. 
 Имиграция в някои държави от ЕС и ЕАСТ по гражданство и по месторождение  

през 2015 г.

Държава
По гражданство По рождение

Брой хил. А (%) В (%) С (%) А1 (%) В1 (%) С1 (%)
австрия 166 5,7 41,4 52,0 4,6 39,0 54,3
България 25 42,5 55,7 50,9 43,6 76 48,8
великобритания 632 13,2 42,6 44,1 11,6 40,9 47,5
германия 1544 5,7 29,8 62,7 3,9 28,6 64,7
гърция 64 47,3 25,6 27,1 41,2 29,7 29,1
Испания 342 15,2 31,0 53,7 8,9 28,6 62,5
Италия 280 10,7 22,7 66,6 9,3 20,3 70,4
Норвегия 61 16,9 44,6 42,8 7,5 42,4 30,4
румъния 133 87,0 6,2 6,8 65,6 10,2 19,7
Словения 15 17,9 17,9 64,2 12,2 17,4 70,4
унгария 58 55,8 18,1 26,1 26,0 26,2 47,8
Франция 364 36,0 23,1 40,8 24,6 23,7 51,7
Хърватия 12 55,4 18,7 25,8 21,1 19,8 59,1
Швейцария 154 16,9 58,7 24,3 12,4 53,4 33,6

легенда: а) национални имигранти; Б) граждани на държави – членки на еС; в) граждани на държа-
ви, нечленуващи в еС; а1 – родени в същата държава (native born); в1 – родени в държави – членки 
на еС; С1 – родени в държави, нечленуващи в еС. 
забележка: за някои държави общият сбор не е точно 100 % поради закръглявания и наличие на 
лица без поданство.
Източник: Eurostat (migr_imm1ctz)
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 При гърция делът също им е по-висок от тези от двете останали групи. 
той е дори по-голям при Хърватия, но в този случай трябва да се има пред-
вид едно обстоятелство, което е валидно и за съседна на региона държава 
като унгария. Става въпрос за приемане на хора от диаспората, на които е 
дадено национално гражданство. в случая с Хърватия това са главно лица 
от Босна и Херцеговина, а при унгария – румъния и Словакия и др. При 
Словения е характерно, че огромната част от имигрантите (както по граж-
данство, така и по рождение) идват от държави, които не са членки на еС, 
съпътствано с малък дял на националните имигранти. По последния по-
казател Словения е близка по-скоро до страни от западна европа, където 
австрия и германия се намират на обратния полюс на „европейската карта“ 
с изключително малък дял на националните имигранти.

важно с оглед на настоящето изследване е да се види и обратният про-
цес. така през 2012 г. в България са отчетени 16,6 хил. емигранти, като тех-
ният брой постоянно расте до 28,7 хил. души през 2014 г., 29,5 хил. през 
2015 г. и 30,6 хил. през 2016 г. от Хърватия през същата 2012 г. емигрират 
12,9 хил. души, през 2015 г. – 29,7 хиляди, а през 2016 г. – 36,4 хил.19 румъния 
е държавата, която постоянно „губи“ значителен брой от населението си. 
През 2015 г. броят на емигрантите от тази страна доближава двеста хиляди, 
за да достигне 207,6 хил души през 2016 г. По този показател (в абсолютен 
размер) румъния освен на германия и великобритания отстъпва само на 
по-големи държави в еС като Испания, Франция и Полша. Съобразно на-
селението им обаче северната съседка на България е безспорен лидер през 
2016 г. тези две страни са и най-потърпевшите от процеса на емиграция от 
района на Балканите през периода след 1989 г. в резултат главно от нея на-
селението на България и румъния за по-малко от три десетилетия намаля-
ва с огромен процент.20 за разлика от тези три държави, при Словения се 
наблюдава, макар и колебливо, слабо развитие на този процес, като броят 
на емигрантите се движи в рамките на 12 – 16 хил. годишно през периода 
2011 – 2016 г. 

Погледнато в по-широка историческа перспектива (след края на Сту-
дената война), се вижда, че общо за региона е валиден отрицателният миг-
рационен баланс поради редицата вълни на емиграция, отнасящи се преди 
всичко до бившите социалистически страни от Балканите – не само бивши-
те членки на СИв и варшавския договор, но и страни като албания и Юго-
славия. Фактори, съдействащи за тази тенденция, има много – отварянето 

•   АлеКсАндър КОстОв  •



29

на границите след 1989 г., войните в бивша Югославия, завършили чак в 
края на миналия век с отделянето на Косово, приемането на някои от бал-
канските държави в евросъюза през 2004, 2007 и 2013 г., визовите либерали-
зации за страните, нечленуващи в еС, и др. 

резултатите от тези процеси рефлектират и върху броя на населението на 
държавите от региона, където само някои бивши югорепублики като Слове-
ния, Черна гора и Македония бележат известно увеличение през този период 
от около четвърт век. Подобно е и положението с гърция, единствената член-
ка на Нато (освен турция) от региона преди 1989 г. (вж таблица 15). 

Таблица 15. 
Общо население на някои балкански държави през периода 1990 – 2017 (хил. души)

Държава 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
албания 3 281 3 107 3 122 3 079 2 941 2 923 2 930
Босна и Херцего-
вина 4 463 3 844 3 767 3 782 3 722 3 536 3 507
България 8 841 8 379 7 998 7 684 7 405 7 177 7 085
гърция 10 249 10 789 11 142 11 301 11 446 11 218 11 160
Македония 1 996 1 983 2 035 2 060 2 071 2 079 2 083
румъния 23 489 22 965 22 128 21 431 20 440 19 877 19 679
Словения 2 006 1 991 1 988 1 996 2 045 2 075 2 080
Сърбия 9 518 9 884 9 488 9 215 9 030 8 851 8 791
Хърватия 4 776 4 617 4 428 4 378 4 328 4 236 4 189
Черна гора 615 620 614 616 624 628 629

забележка: Данните са към средата на съответната година. в данните за Сърбия са включени и тези 
за Косово.
Източник: United Nations Population Division.Department of Economic and Social Affairs Workbook: 
UN_MigrantStock_2017.xls

Заключение

Кризата от 2015 – 2016 г. се вписва напълно в международните миг-
рационни процеси от последните 25 – 30 години, които се изразяват в по-
стоянното увеличаване на броя както на икономическите мигранти, така 
и на бежанците и търсещите убежище в европа и в света като цяло. тя се 
проявява като екстремно проявление на споменатите тенденции, увличайки 
заедно с бягащите от конфликтите в азия и африка и големи маси от хора, 
търсещи по-добри условия на живот и труд. 

Международните мигрантски потоци към Стария континент са въз-
приемани като реална или потенциална опасност за държавите от еС и из-
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вън него. заплахата е силно експонирана през последните години в общест-
вения дебат не само поради възникналите сериозни хуманитарни пробле-
ми, но и заради излезлите наяве трудности, показващи неподготвеността 
на държавните и наднационалните структури в европа – администрации, 
служби за сигурност и др. очерта се и необходимостта от предприемане на 
действия за справяне с такива кризи чрез замразяване на локалните кон-
фликти в близост до европа, произвеждащи голям брой бежанци, както и 
тяхното възпиране далеч от континента. 

разглеждайки обаче в глобален план ускорения процес на международ-
на миграция през последния четвърт век, може да се твърди, че тя може да 
бъде използвана като средство за преодоляване на демографските проблеми 
и застаряването на населението в европа. евентуален положителен ефект от 
имигрантите може да бъде постигнат само при наличие на ясно планирана 
политика в тази област, както и контрол върху тяхното движение и влизане 
в рамките на еС и на отделните държави. трябва да се има обаче предвид и 
обстоятелството, че повечето страни, сред които, за съжаление, са и пове-
чето от балканските, страдат от силната емиграция и обезлюдяване, което 
засилва необходимостта да се вземат мерки за увеличаване на националната 
имиграция или връщането на част от техните граждани от чужбина. 

Бележки
1 По правило данните за еС са валидни за състава му през 2015 г. от 28 страни – членки, вкл. 

великобритания (разбирай обединено кралство великобритания и Северна Ирландия).
2 По въпросите на съвременната миграция в света вж. Triandafyllidou, A. (еd.) Handbook of 

Migration and Globalisation. Edward Elgar Publishing, 2018 и цитираната там литература. 
3 вж. напр. UNHCR Global Trends. Forced displacement in 2015. http://www.unhcr.org/statistics/

unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html?query=global%20trends%202015; UNHCR 
Global Trends. Forced displacement in 2016. http://www.unhcr.org/5943e8a34; http://popstats.
unhcr.org/en/overview#_ga=2.178016737.575310593.1535183796-980225204.1531640597 

4 United Nations Statistical Yearbook prepared by the Field Information and Coordination Support 
Section (FICSS) of the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR). The 2016 edition.

5 Данните в тази и други таблици със същия източник се различават, макар и несъществено, по 
други международни статистически публикации (напр. на вКБооН или евростат) поради 
възприетия период на отчитане или направени корекции.

6 World at War. UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2014. 2015. р. 13 – 16.
7 останалите, включени в групата на бежанците, са от Палестина, регистрирани от агенцията 

на ооН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA). През 2017 г. 
те са над една пета от посочените 25.4 млн. бежанци по света.

8 UN Department of Economic and Social Affairs. International Migration Report 2017: Highlights, 
New York, 2017, р. 7.

9 FRONTEX Annual Risk Analysis, 2017, p. 18. 
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10 Членове на европейската асоциация за свободна търговия (еаСт) са Норвегия, Швейцария, 
лихтенщайн и Исландия.

11 След влизането на Хърватия в еС през 2013 г. единствените изключения представляват край-
брежието на Черна гора, както и сухоземните граници на турция с България и гърция.

12 През 2015 г. по западнобалканския маршрут са региститрани 764 хил., или около 40 %, от 
въпросните 1882 хил. случая.

13 основен принос за увеличените миграционни потоци имат първата и втората гражданска 
война в либия през 2011 и 2014 г. 

14 Според оценки на International Organization for Migration (IOM) през 2014 г. са загинали 3200 
мигранти, а през 2015 г. – още 2900 души, опитвайки се да прекосят морското пространство 
между африка и европа.

15 Испанските градове Мелиля и Сеута се намират на средиземноморския бряг на Северна аф-
рика и граничат с Мароко.

16 Според публикации, основаващи се на данни от евростат, през 2017 г. страните в еС са полу-
чили над 700 хил. молби за предоставяне на международна закрила. Цитирани са две различ-
ни числа – 705 хил и 728 хил. броя. 

17 През 2015 г. в еС са одобрени общо 292 540 искания за признаване на статут на бежанци. в 
германия (140,9 хил.), Швеция (32,2 хил.), Италия (29,6 хил.), Франция (20,6 хил.) и др.

18 По данни за 2017 г. от мигрантите в европа приблизително 20 млн. произхождат от азия и 9 
млн. души – от африка.

19 увеличение са наблюдава след влизането на Хърватия в еС. така през 2013 г. от тази страна 
емигрират 15,3 хил. през 2014 г. – 20,9 хил. души.

20 Според някои оценки над 1,2 млн. българи емигрират в чужбина след 1990 г., докато броят на 
румънците е близо три пъти по-голям.
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МиГраЦиите  
В СъВреМенна еВрОПа

проф. д-р искра Баева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

европейците винаги са се отличавали със склонност да изследват нови 
територии, да търсят нови възможности за развитие и да овладяват нови 
хоризонти. от възникването на нашата цивилизация в Древна елада тя е 
в движение – първо овладява Средиземноморието, а после с великите ге-
ографски открития  – и целия свят. Но огромната сухопътна граница на 
европа с азия улеснява периодичното навлизане на големи маси хора на 
европейския континент, много от които трайно усядат тук, превръщат се в 
европейци и дават облика на съвременната европейска цивилизация. Мо-
билността, характеризираща европейското развитие през вековете, може да 
ни помогне да разберем днешните миграционни процеси, но и да ни наведе 
на погрешни изводи. затова е добре да си припомним как европа е посре-
щала и се е справяла с големите потоци от хора, нахлували на континента 
или мигрирали от една към друга държава през съвременността. Искам да 
направя и уточнението, че под понятието „съвремена европа“ разбирам не 
географския, а политическия европейски континент, включващ и държави 
извън границите му, а хронологичният обхват на съвременността съвпада с 
историческия ХХ в., чийто край все още не е категорично определен.

Мащабните миграционни процеси на европейския континент през ХХ в. 
са предизвикани от големите войни и политически конфликти – Балканските 
(1912 – 1913) и Първата световна война (1914 – 1918), както и от революци-
ите. основната причина за движението на големи маси хора са промените в 
държавните граници, при които територии, населени с определени етнически 
групи, са присъединени към други национални държави – така към бълга-
рите, прогонени от Източна тракия1 след Междусъюзническата война, след 
Първата световна се прибавят още четвърт милион българи, които се отпра-
вят към българските граници, за да не попаднат под чужда власт2.

Най-значителни миграционни вълни в началото на ХХ в. предизвиква 
преначертаването на политическата карта на Източна европа след Първата 
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световна война, когато се разпадат континенталните империи, а на тяхно 
място се появяват национални държави. тогава щедро са разширени гра-
ниците на победителите от региона (румъния, Сърбия, трансформирана 
в Сърбо-хървато-словенско кралство) и са създадени осем нови държави 
(Финландия, естония, латвия, литва, Полша, Чехословакия, унгария и ав-
стрия) на мястото на Хабсбургската, руската и германската империя. До-
пълнителните проблеми създават революциите (двете в русия от 1917 г., 
Ноемврийската в германия от 1918 г., унгарската от 1919 г., Кемалистката 
от 1919 – 1923 г.) и невъзможността да се прокарат ясни етнически граници 
между нации, живели заедно в продължение на столетия в големите конти-
нентални империи.

Миграциите от началото на ХХ в. са внушителни. Насилственото пре-
селване на мирно население започва с арменския геноцид, осъществен от 
османската империя още по време на войната – през 1915 г. На втората го-
дина от войната султанското правителство нарежда депортация на армен-
ците, отначало със заповед от 9 май 1915 г. ограничена, а на 23 май 1915 г. и 
тотална за провинциите ван, Битлис и ерзурум, така че там арменците да 
не останат повече от 5 %. акцията е кулминация на масовото унищожаване 
на арменците, изчислявано между 600 хил. и милион и половина за периода 
от 1890 до 1921 г. Паралелно с унищожаването от османската империя са 
прогонени стотици хиляди арменци. голяма част от тях се отправят към ру-
ската империя, а останалите се разпръскват по света3.

С гръко-турската война от 1922 г. е свързано прогонването на малоа-
зийските гърци от революционна турция. След поражението на гръцката 
армия на 9 септември 1922 г. турските войски влизат в Смирна и извършват 
клане на гръцкото му население, наброяващо между 60 и 260 хил. души, а 
останалите живи гърци са принудени да напуснат града. в крайна сметка 
от турция са изселени около милион и половина гърци (в замяна на 600 
хил. мюсюлмани, изселени от гърция), което слага край на хилядолетното 
гръцко присъствие в Мала азия. тези събития неслучайно са наречени Ма-
лоазийска катастрофа4.

революциите в края на Първата световна война предизвикват емигра-
ция и прогонване на привърженици на политическата сила, претърпяла по-
ражение. така след унгарската съветска република от 1919 г. са унищожени 
повече от 5 хиляди комунисти, социалисти, евреи и др., изпратени са в за-
твори и лагери още 40 хиляди, а най-малко 100 хил. унгарци са принудени 
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да напуснат възстановената върху руините на революционната република 
монархия (без монарх, а само с регент – адм. Миклош Хорти)5.

Най-голяма емигрантска вълна предизвиква октомврийската револю-
ция през 1917 г., която започва безкръвно, но е последвана от терор, ожес-
точена гражданска война и чуждестранна интервенция. През 1919 г. изсел-
ването на „бялата емиграция“ придобива масов характер. През 1920 г. през 
Новоросийск се изтеглят войските на ген.-лейт. а. И. Деникин, през Крим – 
армията на ген.-лейт. барон П. Н. врангел, а през Приморието в Далечния 
изток – силите на адм. а. в. Колчак. С военните заминават и техните семей-
ства. американският Червен кръст отчита, че до 1 ноември 1920 г. руските 
емигранти са 1,194 млн. души, а по данни на обществото на народите (оН) 
от август 1921 г. те вече са 1,4 млн. Съвременните руски историци изчисля-
ват, че след революцията русия е напусната от около 5 млн. души6 за съдбата 
на онези от тях, които търсят убежище в европа, говорят данните на Служ-
бата по бежанците на оН от 1926 г.: там са регистрирани 958,5 хил. руски 
бежанци, от които около 200 хил. са във Франция, около 300 хил. в турция, 
по 30 – 40 хил. руснаци трайно усядат в Югославия, латвия, Чехословакия, 
България7 и гърция8. русия е европейската държава, която в този период 
губи най-значителна част от населението си9.

лидерите на антантата създават новия европейския ред след Първата 
световна война, като преначертават картата на Източна европа според на-
ционалния принцип – той фигурира както в болшевишкия Декрет за мира 
от октомври/ноември 1917 г., така и в 14-те точки на президента на СаЩ 
удроу уилсън, общоприетата програма за мир. още докато преговарят в 
Париж обаче, победителите разбират, че в новосъздадените държави ос-
тават твърде големи малцинства10, готови да напуснат домовете си. за да 
предотвратят миграционни вълни, те принуждават източноевропейските 
държави да дадат на етническите малцинства права, осигуряващи живота, 
достойнството и културното им развитие. това става с Договора за правата 
на малцинствата от 28 юни 1919 г.11

от световната война се ражда европа, в която етническите малцинства 
наброяват около 25 млн. души, а общата равносметка на миграциите след 
Първата световна война показва, че около 10 млн. европейци доброволно 
или принудително са напуснали родните си места. тези данни предвещават 
всичко друго, но не и стабилен мир. затова не е никак случайно, че следво-
енният период много бързо се превръща в междувоенен, продължил едва 
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двадесет години, колкото примирието в дългите европейски войни от сред-
новековието.

Характерният за междувоенна европа сблъсък между левите и десни-
те политически сили, катализиран от октомврийската революция в русия, 
води до многобройни силови опити за смяна на управлението. един от тях 
приковава вниманието на света – военният метеж срещу демократично из-
браното правителство на Народния фронт в Испания. в началото превра-
тът изглежда неособено успешен, изолиран в колониална Испания, но под-
крепата за превратаджиите от страна на Салазарова Португалия, фашист-
ка Италия и Хитлеровия трети райх му помага да прерасне в гражданска 
война, която продължава три години  – от 1936 до 1939 г. На страната на 
републиканците застава Съветският съюз, както и около 40 хиляди интер-
бригадисти от цял свят. ожесточението, с което се отличава гражданската 
война, причинява огромен брой жертви (450 хиляди или около 5 % от на-
селението), а поражението на републиканското правителство предизвиква 
голяма миграционна вълна. около 600 хиляди испанци напускат родината 
си и продължават живота си в други европейски държави, включително и в 
Съветския съюз12. 

По същото време последиците от голямата депресия, започнала в Съе-
динените щати, но бързо достигнала европа, довеждат до крах на ваймарска 
германия. Само за няколко месеца след като адолф Хитлер заема канцлер-
ския пост на 30 януари 1933 г. тя става трети райх. лансираната от Хитлер 
идеология на националсоциализма се гради върху породеното от поражение-
то в Първата световна война и версайския мирен договор чувство за нацио-
нално унижение на германците. Хитлер са обявява в защита на милионните 
германски малцинства в съседните държави (най-вече в Чехословакия), кои-
то заедно със земите, на които живеят, трябва да се присъединят към „май-
ката-родина“13. вторият елемент на доктрината на националсоциализма по 
националния въпрос е омразата към различните вътре в държавата в лицето 
на евреите, обявени за враг на германската нация, както и към левите поли-
тически сили14. антисемитизмът се превръща в държавна политика в третия 
райх и предизвиква голяма еврейска емиграционна вълна – първо от същин-
ска германия, а после (докато това все още е възможно) и от присъединените 
към райха територии. около половин милион евреи предпочитат да напуснат 
родната си германия, като търсят убежище в западноевропейските държави 
и отвъд океана още преди да започне новата война.
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Най-мащабният и унищожителен и до днес конфликт, какъвто безспор-
но е втората световна война, донася не само дълбоки демографски промени, 
но и опити за етническо трансформиране на широките източни пространства 
в европа. във втората фаза на войната, чието начало е поставено с нападение-
то на третия райх срещу Съветския съюз, започва реализирането на планове-
те на Хитлер за трансформация на европейското пространство. Първо са раз-
ширени границите на третия райх, после са предприети усилия за промяна на 
етническия им характер. Според плана „ост“ в присъединената към третия 
райх европейска част на Съветския съюз под властта на преселените 4,5 млн.
германци трябва да останат 14 млн. славяни, като останалите между 65 и 75 % 
от населението бъдат изселени в Сибир, евреите от това пространство (около 
5 – 6 млн.) – унищожени, а поляците – драстично намалени чрез комбина-
ция между унищожаване и изселване15. До 1943 г. тези намерения си остават 
в сферата на планирането, а когато тогава са направени стъпки за реализи-
рането им, германските поражения на Източния фронт правят невъзможно 
довършването им. Преместването на милиони славяни от Източна европа в 
Сибир не се осъществява, затова пък е организирано гигантско придвижване 
на работна сила от Изток на запад – в третия райх са докарани около 12 млн. 
европейци, принудени да полагат робски труд в лагерите или да станат без-
платни работници в аграрния и промишления сектор.

Походът на третия райх към световно господство завършва със зре-
лищен крах през 1945 г. и тогава идва възмездието. Победителите от ан-
тихитлеристката коалиция, главно свидетелите на станалото след Първата 
световна война уинстън Чърчил и Йосиф Сталин, се опитват да избегнат 
грешките, направени след победата от 1918 г. затова още когато в края на 
1943 г. в техеран тримата големи започват да обсъждат облика на следвоен-
ния свят, те приемат, че промяната на границите в европа трябва да върви 
паралелно със смяна на населението. логиката на това нехуманно решение 
(да бъдат изселвани хора от територии, в които са живели в продължение на 
векове) е изградена върху опасенията за стабилността на етнически пъстри-
те държави и върху историческия опит – лекотата, с която Хитлер разбива 
мира с помощта на малцинствата в Източна европа.

Не е изненада и това, че в края на втората световна война изселването 
на големи групи население се отнася преди всичко за германците – големите 
победи на вермахта в началото на войната донасят огромна трагедия на ми-
лиони германци след военния крах през 1945 г. важна роля за участта на 
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германците след втората световна война изиграва и жестокият окупацио-
нен режим, който третият райх налага в Полша и Съветския съюз, коствал 
живота на милиони: практически е унищожена голямата еврейска общност 
в европа, рязко е намален броят на циганите и славяните – белоруси, поля-
ци, руснаци, украинци. тази ужасяваща реалност, разкрила се пред очите на 
победителите през 1945 г., улеснява решението германците да бъдат безми-
лостно изселени от всички територии, които са дадени на други държави. то 
изглежда като справедливо наказание за нацистките престъпления.

Как се реализира идеята за наказание на виновниците за войната? за-
почвам с предупреждението, че всички големи числа в историята трябва да 
се приемат условно. Но в този случай те са наистина стряскащи: 7 млн. гер-
манци се изселват сами или са изселени насилствено от Силезия, Помера-
ния и Източна Прусия; над 3 млн. – от Судетската област в Чехословакия16, 
повече от два милиона – от Полша и СССр, още 2,7 млн. – от балканските 
Югославия, румъния и унгария17. Както се вижда, решението за прогонване 
на германците е безапелационно и се отнася и за страни, които през вой-
ната са били съюзници на третия райх (румъния и унгария). Какво става 
с това цивилно население? Стотици хиляди (по някои данни около 2 млн.) 

Митинг на германски бежански сдружения, Бон, 1951 г.
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умират по пътя към новите си домове, а другите търсят нов живот в силно 
орязаните германски територии. Най-голям брой от прокудените германци 
усядат в Бавария, намираща се в американската окупирационна зона, кое-
то означава по-големи възможности за изхранване на бежанците. Бавария 
приема около милион судетски немци, половин милион силезийски и още 
половин милион от другите източноевропейски територии. географското 
разположение на Бавария я прави привлекателна за бежанци и мигранти и 
при днешното преселение на големи маси хора. Съдбата на изселените след 
войната германци е тежка, но все пак тя трудно може да се сравни с тази на 
съзнателно унищожените от третия райх милиони цивилни от цяла европа, 
най-вече от източната половина на континента18.

Наред с наказателните изселвания след втората световна война в евро-
па се осъществяват и доброволни миграции. Над милион поляци от бивши-
те „източни покрайнини“ на Полша (западна украйна и западна Белорусия) 
се насочват към новите полски територии, получени заради изместените на 
запад и север нови граници на Полша  – най-вече към бившите германски 
Силезия, Померания, Източна Прусия. още толкова от закараните за прину-
дителен труд в третия райх поляци се завръщат по родните си места19. На 
свой ред полските земи напускат около половин милион украинци, белоруси 
и литовци, които се отправят на изток. След като прогонва судетските немци 
от родните им места, Чехословакия започва да изселва и над половинмилион-
ното унгарско население от Южна Словакия, но политическото сближаване 
между страните от съветската „сфера на влияние“, осъществено по съветска 
инициатива, спира изселването, благодарение на което голяма унгарска общ-
ност продължава да живее в Словакия и до днес20. Чехословакия обаче има и 
друг проблем – обезлюдената Судетска област трябва да бъде заселена с ново 
население. за да намери нови заселници, чехословашкото правителство от-
правя призив към чехите и словаците, живеещи в чужбина, да се завърнат в 
родината. След него и с междудържавно споразумение чехите и словаците от 
няколко села в България организирано са изселени в Чехословакия.

Милионите хора, които в следвоенна европа се придвижват от изток на 
запад и в обратната посока, трябва да бъдат настанени, изхранени, да им се 
намери работа, децата им да се изучат. в трудните първи години на европа 
тези задачи са осъществени с помощта и на победителите – с такава цел е 
създадена организацията уНрра към ооН21. Изпитанията на продължила-
та шест години война връщат у европейците желанието за сътрудничество, 
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както и готовността им да приемат по-лоши материални условия от онези, 
с които са свикнали преди войната, само и само да живеят в мир22. Благо-
дарение на това за няколко години бежанците са настанени и приобщени, а 
европейските държави се стабилизират, макар и с американската помощ по 
Плана „Маршал“ за западна европа и не толкова щедрата, но необходима 
помощ на Съветския съюз за Източна.

Политически мотивираните миграции продължават и в следвоенния 
период. ярък пример дава гърция. в резултат на гражданската война, про-
дължила от 1946 до 1949 г., около милион гърци са принудени да напуснат 
родните си места, а 84 хил. комунисти и техни привърженици напускат ро-
дината си23. те са разселени в източноевропейски страни от съветската сфе-
ра на влияние. в случая с гръцките политемигранти се появява още един 
проблем, който ще срещнем и днес – прогонените деца. в края на 40-те годи-
ни спасение извън гърция търсят 28 хил. деца, което задълбочава гръцката 
трагедия, защото много семейства са разпокъсани, а родители и деца често 
се оказват в различни страни24.

отново по политически причини след унгарската революция от есента 
на 1956 г. около 200 хил. унгарци напускат страната и търсят убежище в 
западна европа и СаЩ25. Следващото голямо сътресение в Източния блок 
е свързано със събитията от 1968 г. и води до нови емиграционни потоци. 
След Полския март, излял се в антисемитска кампания, над 20 хил. полски 
евреи напускат родината си през 1968 – 1969 г.26, а след интервенцията на 
войските на варшавския договор в Чехословакия на 21 август 1968 г. същото 
правят и 100 хил. чехи и словаци27. в целия следвоенен период от Източния 
блок на запад се насочват поединични бежанци, за които са създадени спе-
циални бежански лагери в германия, Италия, турция. в края на Студената 
война се появява нова бежанска вълна. През 1989 г. политическото недовол-
ство от консервативния режим в гДр предизвиква бягството на десетки хи-
ляди граждани на гДр, наречено „гласуване с краката“ и довело до падането 
на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г.

След като европа се възстановява икономически от втората световна 
война, идва ред на нови миграции. те са икономически – това е времето на 
гастарбайтерите (гости работници), насочили се от европейската перифе-
рия (Италия, турция, Югославия, Испания, Потругалия) предимно към раз-
виващата се с бързи темпове Фрг (частен случай е изселването на 2,7 млн. 
германци от Източна в западна германия преди издигането на Берлинската 
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стена на 13 август 1961 г.). Данните показват, че програмата на привлича-
не на гости работници във Фрг, продължила от 1955 до 1973 г., е създала 
работни места за 14 млн. души28. Но и след приключването на този период 
„гостите работници“ не напускат Фрг, както е била замислена програмата. 
те остават, викат своите семейства да живеят при тях и така се създава зна-
чителната турска група в германия, която по най-консервативни данни днес 
наброява над 3 млн. души.

трудова имиграция има и в социалистическите страни  – в работния 
пазар на гДр например са привлечени половин милион чуждестранни кад-
ри както от другите европейски социалистически държави, така и от тре-
тия свят. Специална група, наброяваща стотици хиляди, са виетнамските 
работници. те са приети в Източния блок за трудово обучение под формата 
на интернационална помощ за виетнам, преживял тежки разрушения във 
войната срещу СаЩ от средата на 60-те години до 1973 г.

възстановената западна европа става желана цел за бежански потоци 
след разпадането на световната колониална система. Колониалните импе-
рии водят поредица от колониални войни, след които бившите метрополии 
са принудени да приемат част от верните им местни поданици, които не са 
желани в новите национални държави. оформя се траен поток от африкан-
ци и азиатци към западна европа, главно към великобритания и Франция. 
Мигрантският поток не спира с края на деколонизацията, а постепенно 
се трансфомира от политически в икономически. Колкото по-успешно се 
развива европейската интеграция, толкова по-желано става обединено-
то европейско икономическо прстранство за гражданите на нестабилни и 
бедни държави, разположени около европейския континент или притежа-
ващи исторически връзки с него. Допълнителен стимул за имиграцията са 
намаляването и застаряването на европейското население, радващо се на 
щедра пенсионна система, за която е необходим голям брой работещи. Де-
мографските проблеми на богатите европейски държави предизвикват все 
по-голяма нужда от работна ръка, която се набира или извън еС (в Източна 
европа), или извън европа (в азия и африка).

Може да се каже, че от 50-те години европа заедно със Съединените 
щати се превръща в притегателен център за търсещите работа. Статистика-
та показва, че през 1951 г. чуждестранните работници в западна европа на-
брояват 5,1 млн. (1,3 % от населението), до 1970 г. нарастват два пъти – 10,2 
млн. (2,2 %), десет години по-късно през 1980 г. са 15 млн. (3,1 %). Процесът 
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на нарастване на външната работна сила продължава – през 1990 г. неевро-
пейците, които живеят и работят в европа, са 16,6 млн. (4 %), а до края на 
90-те години те достигат 20 млн. души. По този начин чужденците в европа 
достигат между 5 и 20 % от населението в различните държави или 10 до 
25 % от работната сила на континента. Съпоставката показва, че все по-го-
лям дял от европейците не работят, а европейският трудов пазар зависи от 
вноса на работници извън континента.

По страни чужденците са разпределени по следния начин: между 100 и 
500 хил. живеят в австрия, Дания, Норвегия, Испания, люксембург. Най-го-
лям е делът им в трудовите ресурси на люксембург – 33 %, на Швейцария и 
Белгия – по 18 – 20 %, на германия и австрия около 10 %29. тези имиграции 
са последица от продължилото с векове колониално господство на западна 
европа и могат да се разглеждат като своеобразна форма на „бремето на 
белия човек“, както ръдиард Киплинг в края на ХІХ в. формулира идеята си 
за цивилизаторската роля на европейския колониализъм.

Изцяло нов етап във вътрешноевропейските миграции настъпва след 
края на Студената война. Победата на капиталистическия запад над социа-
листическия Изток предизвиква ново движение на европейците от изток на 
запад. то отново има военнополитически и икономически причини. Пър-
вите са свързани с разпадането на федерациите в Източна европа, което 
с изключение на Чехословакия при всички случаи е съпроводено с кръво-
пролития. Най-болезнено се разпада Югославия, която връща в европа по-
забравения грозен образ на войната. През 90-те години е възроден и спо-
менът за Балканите като „барутен погреб“ и гнездо на непримирим унищо-
жителен национализъм. още през 1991 г. войната за отделяне на Хърватия 
предизвиква насилствено прогонване на 250 хил. души, предимно сърби, 
от домовете им. През следващата 1992 г. ги последват 600 хил., през 1995 г. 
още 150 – 200 хил., а през 1999 г. в Сърбия търсят спасение 700 хил. сърби 
от бившите югославски републики. общият брой на бившите югославски 
граждани, прогонени от родните си места при разпадането на Югославия, 
се изчислява на 2 млн. души30.

Много от югославските несръбски бежанци (хървати, босненци, косо-
вари) търсят убежище в германия. Между 1990 и 1993 г. там се подадени над 
1,2 милиона молби за убежище. Повечето от мигрантите, приети в германия 
в този период, са бежанци от войната в Югославия. Но към тях трябва да 
се прибавят и над 3 млн. изселници от бившия Съветски съюз и румъния 
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от немски произход, които търсят по-добър живот и бъдеще в родината на 
своите предци. Правото на свободно придвижване в европейския съюз сти-
мулира и движението на хора в рамките на съюза. така от 1991 до 2013 г. в 
германия са пристигнали около 17 млн. чужденци от други държави от еС, 
както и от трети страни. Между тях са и около 200 хил. българи, които жи-
веят, работят или учат в германия.

Какво показва тази панорамна картина на миграциите в съвременна 
европа? На първо място тя ни води към извода, че през ХХ в. европа е била 
изправена пред многократно по-мащабни предизвикателства, предизвика-
ни от мигранти, които трябва да бъдат приети, настанени, да им се намери 
работа и да станат част от новото си отечество, отколкото носи днешната 
миграционна вълна. тогава става дума за милиони, а сега все пак за стотици 
хиляди. този извод изглежда успокояващ, но само на пръв поглед, тъй като 
съществува огромна разлика между мигрантските вълни от ХХ в. и днешна-
та. През по-голямата част на ХХ в. в европа мигрират хора, преселващи се 
в държави, които смятат за своя родина. Докато сега към европа прииждат 
хора от други континенти, с други традиции, вяра и начин на живот, които 
напускат своите държави, за да потърсят сигурност или по-добър живот в 
европа.

Накрая е редно да се постави въпросът доколко европейските меха-
низми за справяне с милионните миграционни потоци през ХХ в. са прило-
жими за справяне със сегашния миграционен натиск. в европейския опит 
с интеграцията на мигрантите има мерки, които могат да се приложат днес, 
но има и такива, които са неподходящи за новото предизвикателство. На-
пълно неадекватни днес са механизмите, използвани за приобщаване на бе-
жанците от същия етнос, тъй като при тях обществото като правило изра-
зява висока подкрепа за приемането на сънародниците, готово е да жертва 
своите удобства в името на такива бежанци. в днешна европа, въпреки пър-
воначалните жестове на симпатия и приемане на мигрантите от либерал-
ните общности, обществената реакция бързо еволюира в негативна посока. 
особено след като се видя, че става дума за навлизане на предимно млади 
мъже, мюсюлмани, с високи изисквания към условията, които им предоста-
вя приемащата страна.

Неподходящо е прилагането и на водещия доскоро западноевропейски 
модел за интеграцията на постколониалните миграции, изразен в идеята 
за мултикултурализъм31. Неговият фалит пролича години преди днешната 
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миграционна криза. атаките срещу знакови сгради в СаЩ на 11 септември 
2001 г. и появата на терористичната организация „ал Кайда“ станаха ката-
лизатор за съпротива сред много мюсюлмани, недоволни от подчиненото си 
положение в съвременния свят. този процес се прояви и в европа, където 
скоро след началото на т.нар. война с глобалния тероризъм част от предста-
вителите на постколониалните общности в западна европа се ориентираха 
към идеологията на ислямизма, противопоставила се на западния модел.

за тези тенденции говорят ясно европейските прояви на ислямския те-
роризъм – атентатът в Мадрид от 4 март 2004 г., в който загиват 192 души, 
тези в лондон от 7 юли 2005 г., в които загиват 52 души, този от 7 януари 
2015 г. в редакцията на френското сп. „Шарли ебдо“ с 12 жертви и от 13 но-
ември с.г. срещу шест обекта в Париж, олицетворяващи западния начин на 
живот (стадион, концертна зала и ресторанти), при което са убити 130 души 
и още 355 са ранени, атентатите в Брюксел от 22 март 2016 г. – на летището и 
в метрото, донесли нови 32 жертви и стотици ранени, ужасът в Ница на 14 
юли с.г., национален празник на Франция, когато терорист с тежък камион 
премазва около 100 души на крайбрежния булевард по време на фойервер-
ките; самоубийственият атентат на 25 юни с.г., когато сирийски бежанец се 
самовзривява пред ресторант в баварския град ансбах и ранява 12 души, 
атаката с камион срещу коледния базар в Берлин, довел до смъртта на 12 
души на 19 декември 2016 г. всички тези насилствени актове са мотивирани 
от съвременния ислямизъм и осъществени предимно от европейски граж-
дани, които би трябвало да са добре адаптирани към европейската цивили-
зация. вместо това те са готови да жертват живота си в името на антиевро-
пейска идеология.

С други думи, мултикултурализмът като модел на европейска инте-
грация на ислямски имигранти не дава резултат. очевидно е, че трябва да 
се потърси друг модел, базиран върху същинската интеграция на неевро-
пейците върху европейския цивилизационен модел. Необходима е дълбока 
промяна в отношението към имигрантите в европа, която да води към тях-
ното приспособяване към европейските практики на светскост (разделение 
на църквата от държавата), хуманизъм, равенство на жените, достъпно и 
задължително светско образование за всички и т.н.

Историята на миграциите на европейския континент през ХХ в. по-
казва още една специфика, която трябва да се има предвид, когато в еС се 
вземат решения за разселване на продължаващите да прииждат мигранти. 
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това са традиционните различия между европейския запад и Изток, кои-
то продължават и до днес. През ХХ в. принудителните миграции и опити 
за унищожение на цели етнически групи засягат преди всичко Източна 
европа, която след втората световна война влиза в сферата на влияние на 
Съветския съюз и тук се утвърждава моделът на затворени общества. за-
това днес източноевропейските държави, включително членуващите в еС, 
са значително по-хомогенни етнически от западните: в Полша поляците са 
97 % от населението, в Чехия чехите – 94,4 %, в Словакия словаците – 85,7 
%, в България българите – 85,3 %, в румъния румънците – 89,5 %, в албания 
албанците – 95 %. това означава, че навлизането на мигранти се възприема 
много по-болезнено в източноевропейските страни, отколкото в западноев-
ропейските, които в следвоенния период са натрупали опит при приемането 
на икономически и постколониални имигранти.

Какво трябва да се прави? очевидно е, че новите стени и огради по гра-
ниците не са истинско, а само временно решение. След като толкова дълго е 
била олицетворение на хуманизма, на икономическия успех и на социална-
та държава, европа не може да се затвори за страдащите и търсещите убе-
жище. трябва обаче да е ясно, че икономическите възможности на днешна 
европа за откриване на нови работни места и трудова интеграция не мо-
гат да се сравняват с онези от 50-те до 80-те години, когато континентът 
се развива с високи икономически темпове. Днес европа има многобройни 
проблеми с вътрешната си безработица и с интеграцията на собствените си 
мюсюлмани. всичко това означава, че Старият континент може да остане 
това, което е, само ако запази своя облик, ако накара новите европейци да 
приемат европейските ценности и принципи, а не да пренасят тук своите 
проблеми, предубеждения и конфликти.
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еВрОПеЙСкиЯт СъЮЗ  
и БежанСката криЗа От 2015 г.

Доц. д-р екатерина никова

въпреки кратката историческа дистанция с увереност може да се твър-
ди, че бежанската криза от 2015 г. е преломно събитие в европейската ис-
тория на ХХІ век. тя удари европа, както нищо друго след 1989 г., разтър-
си европейските институции, подложи на изпитание базисни европейски 
ценности и принципи, отвори нови разделителни линии вътре в страни-
те-членки и между тях. Кризата бе събитие с огромна важност, с дълбоки и 
трайни последствия за европа и еС, за европейската идентичност, единство 
и бъдеще. Неслучайно Иван Кръстев я нарича „европейския 11 септември“: 
така както терористичното нападение срещу двете кули в Ню Йорк прео-
бърна представата на америка за света, така и бежанската криза от 2015 г. 
промени напълно и внезапно начина, по който европа възприема света, но 
и себе си в него. 

Под „бежанската криза от 2015 г.“ се наложи разбирането за масово-
то безконтролно нахлуване на повече от 1 млн. мигранти и бежанци през 
Средиземно море през лятото и есента на 2015 г., както за целия комплекс 
от национални и международни мерки, предприети или непредприети, за 
нейното отразяване, в това число на първо място и мерките на европей-
ския съюз като институция. за хронологически рамки на кризата се прие-
мат началото на 2015 г., за край датата на сключването на споразумението с 
турция през март 2016 г.1 тези рамки обаче са напълно условни и спорни и 
в най-добрия случай се отнасят до най-острата фаза на това продължително 
и продължаващо във времето събитие. Не по-малко условно и спорно е и 
определянето на кризата като бежанска, защото бежанците в конкретния 
смисъл съставляваха важна, но в никакъв случай не цялата маса от хора, 
нахлули в европа през периода. в отсъствието на прецизна терминология, 
която да прави ясно разграничение между понятията „бежанец“, (и)миг-
рант, „икономически мигрант“, “търсещ за убежище“, разликите между тях 
бяха размити, което породи както сериозна митология, така и затруднения в 
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дефинирането и справянето с кризата. от един момент нататък в специали-
зираната литература кризата ще започне да се нарича мигрантска, но прак-
тическите трудности в сливането на понятията остават и до днес. 

Не е за вярване, но бежанската криза от 2015 г. дойде като изненада за 
европа. Със сигурност има признаци, че тази криза е била, ако не предот-
вратима, то поне предвидима.

Когато тя избухва, войната в Сирия бушува вече четвърта година, 
страната е в хуманитарна катастрофа, милиони сирийци са прогонени от 
родните си места, като значителна част от тях се струпват в лагери в съ-
седните ливан (над 1 млн. души), Йордания (700 хил.) и турция (2,7 млн.). 
Към сирийските бежанци в тези лагери се присъединяват и мигранти и бе-
жанци от предишни конфликти от афганистан, Ирак и Пакистан. Данните 
за милионите бедстващи хора в препълнените лагери са добре известни и 
огласени от агенцията на ооН за бежанците (UNHCR). През цялата вто-
ра половина на 2014 г. върховният комисар антониу гутериш бие тревога 
за изчерпването на ресурсите й и напразно моли за помощ. вече четвърта 
година бюджетът на агенцията е финансиран наполовина, в лагерите усло-
вията са ужасни – маси хора са отчаяни, полугладни, издръжката им пада до 
половин долар на ден, те нямат право на работа, а децата им – на училище, 

в действителност нелегална миграция от Близкия Изток и африка към 
европа върви вече трето десетилетие. До 2015 г. това става в познати маща-
би и посоки – през Средиземно море от африка към Италия и през турция 
към гърция. общо за предходната 2014 г. са регистрирани рекордните 626 
хил. молби за убежище. в 2012 г. гърция е първата страна, която издига сте-
на по границата си с турция именно с цел спиране на прииждащите неле-
гални мигранти. тогава тя става обект на остра критика, макар че по ирония 
в разразилата се по-късно криза тя ще пострада именно от това, че други 
европейски страни ще издигнат стени по своите граници. България също 
издига стена по границата си с турция през 2015 г.

в този начален етап на кризата вниманието на еС е фокусирано глав-
но върху Италия. След свалянето на режима на Кадафи либия е хвърлена 
в анархия; до този момент точно либия на Кадафи, особено след споразу-
мението с Берлускони от 2008 г., е блокирала успешно човешките потоци, 
устремили се към европа. от тук нататък стотиците хиляди мигранти от 
африка и Близкия Изток се трупат на либийския бряг, изцяло във властта 
на мощни трафикантски организации, които ги товарят на стари съдове или 
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гумени лодки и ги пращат в опасно пътуване през морето. в предишната 
2014 г. броят на пристигащите нелегално в Италия достига 278 хил., като 
няколко хиляди се удавят в Средиземно море.

годината 2015 започва с драматичен инцидент. На 3 януари италиан-
ската брегова охрана прихваща изоставен кораб призрак с 360 сирийски 
бежанци, натоварени няколко месеца по-рано, през октомври, в сирийско-
то пристанище тартус. След няколкомесечно криволичене из Средиземно 
море корабът е напуснат от екипажа си от трафиканти близо до бреговете 
на Южна Италия. Изтощени до смърт, пътуващите са спасени като по чудо 
само защото една жена на борда може да предава по радио. Малко преди 
това са спасени други 800 бежанци от подобен стар кораб, реещ се из море-
то само на пет мили от брега. това са индикатори, че трафикът са насочва 
по един нов маршрут през Средиземно море и се издига на една по-висока 
степен. Месец след Езадийн италианските граничари спасяват 1000 души, но 
расте непрекъснато и бройката на удавените – през април около 800 души се 
удавят, когато претъпканата им лодка се преобръща в близост до италиан-
ския остров лампедуза. Потресаващи фотографии и репортажи пълнят ме-
диите и хвърлят в шок италианската и световната общественост. Прекрас-
ното Средиземно море, маре нострум2, се превръща в масово гробище и 
позор за европа. Мащабът е страховит – „става дума за 20 титаника, осеяли 
плитчините на Сицилианския канал,.около 12 % от потеглилите кораби са 
акостирали в нищото. Дори при търговията с роби смъртността е била по-
малка, защото все пак те са били стока...“3.

Със затоплянето на времето се активизира бежанският поток от турския 
бряг към гръцките острови. Някои от тях са буквално залети от хора, но това 
като че ли не достига до вниманието на еС и света, фиксирано главно вър-
ху италианските брегове. До този момент гърция предизвиква безпокойство 
най-вече с общото си икономическо и финансово състояние; вече пета година 
страната е в остра дългова криза и във фактически банкрут. точно когато се 
надига приливната вълна от мигранти откъм турския бряг, в гърция се раз-
разява друга драма. На 15 януари 2015 г. гърците избират крайната левица 
СИрИза, която обещава на измъчените си избиратели да сложи край на по-
литиката на строги икономии и болезнени реформи, налагани от еврозоната 
като условие за спасителните пакети от финансова подкрепа. в името на тези 
лъжливи предизборни обещания, министър-председателят Ципрас и негови-
ят екстравагантен финансов министър варуфакис повеждат война с еврозо-
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ната. те измислят някакъв абсурден план, с който да шантажират европей-
ските си кредитори, така че не само да продължат да им отпускат милиардите 
финансова помощ, но да преструктурират дълга им, без да изискват от тях 
изпълнението на вече договорения пакет от мерки. така по времето, когато в 
Източното Средиземноморие се нагнетява човешката бомба, която ще засегне 
първо гърция, когато вече потокът бежанци нараства с всеки изминал месец, 
гърция се намира в остра конфронтация с еС, обхваната е от анти-западна, 
антигерманска и антиевропейска риторика. Картините, които идват в меж-
дународния тв обмен от там са на плошади, пълни с гневни демонстранти, 
парламентарни сблъсъци или денонощни изтощителни преговори. вместо да 
бие камбаната за тревога, СИрИза и коалиционният им партньор от крайно 
дясната националистическа десница на независимите гърци са заети да об-
виняват еС в това, че е недемократична потисническа организация и враг, 
който смазва гръцкия народ. абсурдната ситуация достига своя връх, когато 
на 5 юли гръцкото правителство обявява референдум за или против приема-
нето на третия спасителен пакет за гръцката икономика. резултатът е гордо 
„охи“, което обаче не значи нищо – нито правителството, нито болшинството 
от гърците желаят да напуснат еврозоната. 

Има още едно странност – в комисията Юнкер постът комисар по въпро-
сите на миграцията, вътрешните работи и гражданството се заема от грък – 
опитния гръцки дипломат и политик от десницата Димитрис аврамопулос. 

ясно е, че през първата половина на 2015 г. еС няма представа колко 
е драматично положението с бежанците, каква приливна вълна от хора се 
надига в Източното Средиземноморие и как през гръцките острови, през 
континетална гърция на север се отваря един кратък транзитен път, път, 
добре познат и използван в историята от армии и търговци, за да се достиг-
не до сърцето на европа.

впоследствие ще се търсят причините са това, че еС е проспал тази 
първа фаза на бежанската криза и силно е подценил случващото се в Из-
точното Средиземноморие. явно информация, понятна за всеки просветен 
читател на вестници, е имало; тази информация е постъпвала и се е трупала 
и в специализираните органи на Съюза. тя обаче не е била оценена като 
обезпокоителна. още по-малко е било възможно на този етап да се внуши 
тревога на 28-те страни членки и съответно да се предприемат съвместни 
действия. атакуван впоследствие, комисарят Франс тимерманс ще изтък-
не за свое оправдае, че Комисията, специализираните органи и висши ди-
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пломати на Съюза са си давали сметка какво се надига на изток. още през 
пролетта той бие тревога за това, че европа трябва да се подготви за масов 
наплив на бежанци и мигранти главно към Италия и гърция и че еС трябва 
да вземе колективни мерки. 

И наистина през май 2015 г. е приет един основен документ Европейски 
дневен ред за миграцията (European Agenda on Migration), който и до ден 
днешен остава „шапката“ на европейската политика в тази. този документ 
обаче не предизвиква особен интерес сред страните-членки, болшинството 
от които в този момент не се чувстват пряко застрашени. Повечето се пре-
доверяват на действащите Дъблински регулации, според които бежанците 
се регистрират в първата достигната европейска страна и в общи линии са 
нейна отговорност. в този случай сработва една особеност на европейската 
конструкция : дори когато на аналитично ниво е ясно, че се налагат бързи 
колективни действия, много трудно е да се убедят отделните страни и всич-
ки те заедно да действат на общоевропейско ниво.

Първото заседание на европейския съвет на тема бежанска вълна се про-
вежда на 23 април, но вниманието е насочено главно към италианските брего-
ве и миграцията от африка. Предвиждат се важни, но все пак ограничени по 
значение мерки – на първо място засилване на морските гранични патрули. 

През май 2015 г. европейската комисия предлага конкретни стъпки: 
Брюксел вижда решението на проблема в квотна система за разпределение 
на бежанците. Смисълът на тази основна, оставаща в сила и до днес, и силно 
оспорвана мярка, е да се задължат всички страни членки да приемат оп-
ределена бройка бежанци, разпределени пропорционално на населението и 
брутния им вътрешен продукт. Квотната система, възприета далеч преди да 
се разрази истинското нахлуване на хора на континента, е първата от поре-
дицата необмислени и неадекватни действия на европейските власти, които 
ще създадат крайно негативната оценка на начина, по който Брюксел трети-
ра кризата с бежанците. в тази връзка американският автор, дългогодишен 
кореспондент в европа, у. Дроздяк посочва един дълбоко залегнал методо-
логически проблем на еС – склонността към постигане на амбициозни цели 
с полуготови планове, измислени след компромиси в късна доба, без да се 
допуска какво ще се случи, ако нещата се объркат. И по-нататък в своята 
превърналата се в бестселър през годината книга „Счупеният континент: 
европейските кризи и съдбата на запада“ той посочва аналогията между 
предишната финансова криза и сегашната бежанска криза. така както при-
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емането на единната валута еврото се е осъществило без предварителното 
изграждане на фискален съюз, така и отварянето на вътрешните граници не 
е било предшествано от съвместни действия по защита на външните грани-
ци на европа: при всеки един от тези случаи лидерите на европа са изглеж-
дали наивно оптимистични и неподготвени.4

Странно е, че още тогава Брюксел не си дава сметка колко противоре-
чива е стъпката квотно разпределение на бежанците, каква огромна съпро-
тива ще срещне вътре в страните, между страните, между правителствата и 
хората. релокацията се приветства от гърция, Италия, Малта и германия – 
които вече са приели или ангажирали с приемането на голям брой бежа-
нци на своя територия. Но други страни като австрия, балтийските страни 
и най-вече във все по-засилващата се като влияние вишеградска четворка 
(унгария, Полша, Чехия и Словакия), категорично възразяват със силни до-
води  – от намеса във вътрешните им работи, през страх от ислямизация 
и тероризъм, до загриженост за националната сигурност, суверенитета и 
идентичността си. техен най-гласовит изразител става унгарският минис-
тър-председател виктор орбан, който представя страната си и себе си като 
защитен вал, като борци пред една вражеска инвазия. 
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Бежанската криза много бързо демонстрира, както и кризата на ев-
розоната преди това, че в сериозна кризисна ситуация, засягаща дълбоко 
националния интерес и националния суверенитет, „обединена европа“ се 
размива, на преден план излизат само и единствено индивидуални страни. 

в най-общ план отношението към бежанската криза и към бежанците 
в европа се определя от ред фактори: най-напред от географското им поло-
жение – колко далеч са от външните граници, но и също така и от по-близ-
ката и по-далечната им история, от политическата им култура. още преди 
избухването на същинската криза едно европейско допитване констатира, 
че на континента отношението към приемането на хора, бягащи от война, е 
контрастно: 94 % от гърците заявяват, че биха ги приели, на другия полюс е 
Чешката република, където точно толкова 94 % са против евентуалното им 
приемане.5 Наред с германия друга страна, която щедро отваря вратите си за 
бежанците е Швеция, но с това списъкът на желаещите се изчерпва. Съседна 
Дания например  – също толкова богата и либерална  – поставя ред огра-
ничения пред кандидатите за убежище, дори публикува реклами в арабски 
вестници, че те не са добре дошли в страната. Интересно, че в имаща себе 
си за толерантна България отношението към бежанците е враждебно на 
всякакво ниво, докато „националистическа“ Сърбия е далеч по-приятелски 
настроена към тях.

тази неочаквано силна съпротива поставя еК пред задачата да преос-
мисли политиката си. През първата половина на 2015 г. броят на новоприс-
тигналите е висок, но все пак поносимо висок – приблизително по 60 хил. 
в гърция и Италия. През юни същата година еК постига трудно, но все пак 
споразумение – 40 хиляди бежанци да се пренасочат към онези страни, кои-
то желаят да ги приемат. 

И точно тогава започва потопът. от средата на август десетки и сто-
тици хиляди сирийци, иракчани, афганистанци и др. се насочват от тур-
ция през Средиземно море към бреговете на гърция и европа. те прииж-
дат с гумени лодки, салове, фериботи, после с влакове, автобуси, камиони, 
някои вървят пеша. всякакви опити за регистрация, проверка и контрол 
са изоставени – и гърция, и Македония просто ги пренасочват по-нагоре, 
на запад, през страните от бивша Югославия, към обетованите земи на Се-
вероизточна европа. усещането е сюрреалистично, никой не контролира 
процесите, колони от бежанци, често пеша, атакуват граничните пунктове 
и гари, падат граници, падат правила, ситуацията е напълно извън контрол. 
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Пътят, по който хиляди чужденци поемат ежедневно от Македония през 
Сърбия до границата с унгария и Хърватия, се превръща в коридор – така и 
наречен Балкански коридор. По-нататък са Словения и австрия и накрая – 
заветните германия и Швеция. По балканския път върви не само трафик 
на цигари, наркотици и други нелегални стоки, но също така и на хора. 
този път изглежда естествен и е разработен за незаконна дейност от силни 
криминални мрежи. Пътят става рутинен, с палаткови приемни центрове, 
където преброяват бежанците и им снемат пръстовите отпечатъци, преди 
да се качат на автобуси, които ги откарват няколко стотици километра на 
север. унгария в това време се опитва да ги регистрира, да спази Дъблин-
ските регулации  – но всичко това пропада под напора на хилядите хора, 
които физически щурмуват граници. И преди кризата са се чували гласове 
за ревизия на Дъблин, сега става ясно колко неадекватни са те. Самите миг-
ранти, отчаяни и смъртно уморени, диктуват положението. така отказват да 
се регистрират в страни като унгария например или Дания и настояват да 
продължат за германия и Швеция. 

През август случайно е огласен един туит на германската федерална 
агенция по миграцията и бежанците, който гласи, че в този момент Дъблин-
ските процедури не се прилагат ефективно за сирийски граждани. този туит 
за вътрешна употреба, неизвестно как (вероятно чрез правозащитни орга-
низации), изтича в социалните мрежи и е разтълкуван погрешно като де 
факто суспендиране на всякакви регулации. До този момент вече 300 000 
души са преминали през западните Балкани от началото на годината, а по-
вече от 6000 поемат по този път ежедневно. в унгария са вече регистрирани 
150 000. за всички тях сигналът е, че германия ще приеме всички сирийци, 
и тя става единствената им дестинация.6 Историята е показателна за хаоса, 
който цари в европейските служби.

Напрежението расте с всеки изминал ден. екраните на телевизиите, 
първите страници на вестниците се заемат от снимки на бежанските потоци, 
смъртно уморени и отчаяни, мъже, жени и деца, които щурмуват граници 
най-вече пеша. Междувременно зачестяват сцени на насилие, стълкновения 
по границите, водни оръдия, протести, сблъсъци с полицейски власти; слу-
чват се и многобройни инциденти със загинали мигранти. На другия край 
на континента в Кале се е образувал огромен лагер от бежанци „Джунглата“, 
напразно опитващи се да проникнат във великобритания в края на август 
в унгария е открит „камионът на смъртта“ – 71 разлагащи се трупа на хора, 
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наблъскани на няколко квадратни метра в херматически затворен хладилен 
камион без никакъв приток на въздух от каналджийска банда от български 
шофьори, ръководена от афганистанец.

лятото на 2015 г. е златно време за фотографите и операторите на све-
товните и местните медии. техните въздействащи, зловещо красиви образи 
изпращат мощно визуално послание. Изведнъж бежанската криза обзема 
изцяло медиите, съзнанието, политиката на европейците и европа. Създа-
ва се усещането за остра хуманитарна криза, което налага отговорността 
и задължението на европейските страни и на еС да действат най-вече по 
хуманитарни съображения. 

Но върхът на тази огромна вълна от тревога и симпатия е достигнат 
със снимката на трупа на малкото удавено кюрдче алан Кюрди, изхвърлен 
на турския бряг. Публикувана на 2 септември 2015 г., фотографията на една 
турска журналистка потресе света и това засили неимоверно усещането за 
остра хуманитарна криза и гняв от бездействието на институциите пред 
трагедията на сирийските бежанци

На 5 септември 2015 г. в тази атмосфера ангела Меркел произнася 
своята фаза Wir schaffen das (Ще се справим) и отваря широко вратите на 
германия за неограничен от никакви лимити брой на мигранти. защо и как 
канцлерът Меркел прави този жест ще бъде изследвано в бъдеще  – дали 
това е личен жест на хуманност на една пасторска дъщеря, дали е съзнание-
то и хюбрис на една велика и силна страна, която има свое тъмно минало, 
дали са прагматични сметки за решаване на демографски проблеми – веро-
ятно всичко това и още много. Историята ще се произнесе. в германия вече 
излязоха първите сериозни изследвания и върлят светлина върху това как е 
било взето решението.7 

едно обаче е сигурно – в този моментангела Меркел няма мандат да 
действа нито от своята коалиция, нито от съседите си, още по-малко от еС. 
това е еднолично решение, което вбесява много хора в германия, но най-ве-
че в европа – от австрия през Средна европа до гърция. това, с което една 
силна икономика, ефективна администрация и здраво общество могат да се 
справят и се справят, не се отнася за другите европейски страни. 

впоследствие а. Меркел е посочена като главния виновник за потопа 
бежанци и за всички последвали от това беди за европейците. Но това не 
е напълно основателно  – до септември половин милион бежанци са вече 
пристигнали в европа и хуманитарната криза вече е факт. Наистина с по-
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каната си тя лично дава мощен сигнал и с нейното име и с нейната снимка 
хиляди нови бежанци тръгват на път. 

тогава Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер, предприема пър-
вата си решителна стъпка. На 22 септември еК предлага втори план за ре-
локацията на 120 000 бежанци, задължителен за целия Съюз. Приет е с бол-
шинство от Съвета по правосъдие и вътрешен ред въпреки отрицателния 
вот на унгария, Словакия, Чехия и румъния. тук и по-късно еС ще види 
в мигрантската криза възможност да наложи централизирани решения и 
разширяване на пълномощията му. Но и тези страни, които не възразяват 
на думи, на практика не предприемат нищо – бавят се, не приемат бежанци. 
През октомври продължава потокът през Балканите, стимулиран не само от 
„културата на добре дошли“ в Швеция и германия, но и от идващата зима, 
и опасността да бъде затворен балканският път. лодките продължават да 
пристигат препълнни на гръцките острови, понякога по 9000 души на ден. 

отново се провежда спешно заседание на еС на 25 октомври, на което 
11 страни членки плюс други три, нечленки, приемат да разширят приема в 
центровете с 100 хил. Изпратени са и полицейски сили в Македония. започ-
ва изграждането на стени, което неприятно изненадва Брюксел. въпреки 
първоначално „остри атаки“, мерките се въдприемат тихомълком по-късно 
от европейския Съвет, уплашен вече за целостта на Съюза.

така рухва постройката на Дъблинските и Шенгенските регулации, 
рухва цялата европейска система от политики, регулиращи приема на бе-
жанци, мигранти и търсещи убежище, рухват европейският правов ред по 
охрана на границите, на реда и сигурността. Нарастването на потоците по 
балканския път ще активизира страните по пътя и в крайна сметка ще дове-
де до затварянето му през март 2016 г. На практика почти веднага след пока-
ната германия е принудена да въведе временен граничен контрол с австрия. 
12 – 40 хил. души пристигат в Мюнхен за един ден, властите са принудени 
да спрат железницата от австрия за 12 ч. тук най-често се използва метафо-
рата за доминото, плочките започват да падат в обратен ред – австрийските 
власти засилват контрола по унгарската граница, унгария укрепва граница-
та си с Хърватия. още през февруари под силно напрежение австрийският 
външен министър Себастиан Курц предприема без разрешението на Брюк-
сел серия действия през Балканите, целящи да затворят границите и да сп-
рат притока на бежанци от гърция и Италия. Балканският път, така както се 
създава спонтанно, започва и да се затваря вече съзнателно, но от страните, 
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с минимална роля на европейските служби. така Доналд туск пристига в 
Скопие на 22 ноември и по думите му е шокиран, че местните официални 
лица на евросъюза не са предали в Брюксел молбата за помощ на граница-
та – два месеца в Брюксел са в неведение за проблемите по гръцко-македон-
ската граница.

Междувременно не север „най-щедрата страна в света“ Швеция също е 
принудена да ограничи достъпа на емигранти – обляна в сълзи, заместник 
министър-председателката обявява, че Швеция ще издава само временни 
разрешения за пребиваване. Финландия също не може да приема повече – 
центровете й са препълнени с 30 000 души, подали заявления за убежище. 
Същият брой са и в Норвегия което също повдига въпроса за по-стриктна 
политика на убежище.

в ретроспекция е видно как усещането за хаос и безпомощност ста-
ва причина всички европейци, макар и в различна степен, да се чувстват 
застрашени. в едно орбан се оказва прав  – в разградения двор европа е 
трябвало първо да се възстанови контрола на границите, да се спре пото-
кът, а тогава да се апелира за солидарност. Свободното влизане на мигранти 
по Балканския маршрут т.е. от турция през гърция, Македония, Сърбия и 
към Централна и западна европа, не можеше да продължава вечно. в край-
на сметка, Македония започна да затяга режима по границите, след като 
гърция, както и България, беше възприела негласна политика да пропус-
кат искащите да отидат към „обетованата земя“ хора. Проблемът беше, че 
след случилото се в Кьолн „обетованата земя“ също започна да затяга гра-
ничния контрол и все някъде „оставаше контрата“ – т.е. мигрантите. Никоя 
държава не искаше да се окаже с прекалено голям брой новодошли, които да 
нанесат непоправими щети на социалната ѝ система. На 29 февруари факти-
чески започна затварянето на границите.

това вече хвърля еС в паника – затварянето на балканския път, и то 
по този начин, застрашава двустранните отношения, цялата постройка на 
безвизовата свободна Шенгенска зона. И тук, както и при други кризи, ин-
стинктивно Брюксел прибягва към политика на налагане на контрол и цен-
трализирани мерки. 

това показва колко силно еС са подценили числото на прииждащите. 
На този фон решението през септември да се разпределят 120  000 души, 
постигнато след тежки преговори, изглежда неадекватно. Бавният ход на 
брюкселската бюрократична машина и вземането на решения контрастира 
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с бурното развитие на събитията. И наистина до края на годината в еС са 
влезли 1 млн. мигранти, като повече от 80 % от тях са дошли от турция в 
гърция.

затова еС основателно се насочва към възстановяване на границите. 
Под голямо напрежение единственото решение както за Брюксел, така и за 
Берлин остава да сключат споразумение с турция да спрат бежанците. 

На 23 септември 2015 г. започва диалог с турция; през октомври пред-
лага общ план, който включва допълнителна помощ за бежанците в турция 
(но и ливан и Йордания), в замяна турция се задължава да подобри услови-
ята в лагерите, но и да преследва трафикантите и да пресече трафика на хора 
към гърция. европейските власти търсят координация със страните по 
балканския път за февруари 2016 г. Доналд туск, председателят на европей-
ския съвет, свиква Съвета с искане на Македония да ѝ се разреши да затвори 
границата си с гърция и блокира пътя към Средна и западна европа. така 
се слага край на балканския път и на нерегулируемото движение на хора 
през границите. ужасните сцени в гръцко-македонския граничен пункт в 
Идомени подават ясен сигнал – пътят нагоре по Балканската магистрала за 
влизане в еС е невъзможен и потокът спира. Числата тръгват надолу: 70 
хил. преминавания през януари, 50 хиляди през февруари, 30 хиляди през 
март и около 3000 през април. 

така след грешката да се наложи решение чрез квотно разпределение еС 
стига до по-правилното и належащо решение – да се прегради потокът, да се 
възстановят редът и законността. защото освен морални ценности европа 
има и друга основна ценност – върховенството на закона. Макар и закъсняла, 
в крайна сметка, тази политика се оказва по-успешна – за шест месеца евро-
пейските служби успяват да възстановят контрол на границите си. 

Кризата онагледи как работи еС – той няма механизъм за управление 
на кризи, няма изявено лидерство, решенията се вземат трудно и бавно, 
защото се координират на няколко нива, институционалното укрепване 
се извършва от криза в криза. европейската машина за решаването на 
бежанската криза се задвижва бавно, колебливо, с огромно изоставане, но 
това съответства на същността и конструкцията на обединена европа. През 
лятото и есента на 2015 г.наблюдаваме пълен срив на цяла серия секторни 
политики (бежанска, визова, имиграционна) при явни дефекти на основни 
регулации (Шенген и Дъблин). Към това се добавя и слабото ресурсно 
осигуряване на вече създадени институции, както и зле структурираното 
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сътрудничество между тях; дори поели ангажимент да предоставят средства 
или хора, страните-членки не бързат да сторят това. 

един преглед на правните документи по бежанската криза от периода 
показва, че противно на сложилото се впечатление, европейските органи 
не бездействат.8 зад поредицата документи, срещи на най-различно ниво – 
от срещи на върха (каквито само през 2015 г. се провеждат 4), през срещи 
на секторните министри, до безброй работни конференции стои огромно 
количество работа на експерти, които събират и внимателно анализират 
данните от различни агенции и изготвят предложения за политики, които 
предоставят на Комисията и Съвета. 

така бавно, но сигурно новата политика на еС приема очертания. това 
е в общи линии една рестриктивна политика, която цели да се предотврати 
избухването на нови кризи. тя има няколко важни елемента:

така още от май 2015 г. еК лансира и подхода на „горещите гочки“ 
(hotspots) – като мярка за подпомагане на държавите по външните граници 
на Съюза с помощта на четири европейски агенции (в. т.ч. Фронтекс и евро-
пол), за да се ускори обработването на място желаещите да получат убежи-
ще. Претоварените италиански и гръцки служби са подсилени с европейски 
експерти, които да подпомогнат идентифициране, вземане на отпечатъци, 
регистриране и интервюиране на новопристигналите на място – по пет в 
Италия и гърция. 

През 2015 г. Комисията предлага, а през 2016 г. се създава и европейска-
та агенция за гранична и брегова охрана, която се заема с охраната и упра-
влението на външните граници на еС. развити и подкрепени са съвместните 
операции „тритон“ и „Посейдон“, с цел да може незабавно да се реагира на 
предизвикателствата както в Централното, така и в Източното Средизем-
номорие. всичко това заедно с горещите точки започва постепенно да подо-
брява управлението на притока на мигранти и да повишава ефективността 
на процедурите за убежище и за връщане, но и да спасява човешки животи.

точно тогава на 13 ноември 2015 г. се случва кървав терористичен акт в 
Париж – в зала Батаклан терористи откриват стрелба в препълнения театър 
и в ресторанти наоколо, убивайки 137 души. впоследствие се изяснява, че 
планът за атаката е изготвен в Сирия, препредаден е по тайни канали през 
цяла европа до клетки в Белгия, а извършителите са бойци от „Ислямска 
държава“, мюсюлмани с европейски паспорти, най-малко двама от които 
са минали по балканския път, скрити в бежанския поток, и са достигнали 
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до западна европа. При разследването става ясно, че някои от терористи-
те са се възползвали от хуманитарния коридор през гърция, Македония, 
австрия, т.е че влезли са, без да бъдат проверени, контролирани или ре-
гистрирани на влизане в еС. осъзнаването на тази истина рязко променя 
настроенията в европа. До този момент бежанскатат криза е възприемана 
главно като хуманитарна катастрофа. С терористичния акт в Париж този 
етап, който някои наричат етап на алан Кюрди, завършва рязко.

в самия край на годината отново германия влезе в светлината на про-
жекторите – с атентата в Берлин. На 19 декември вечерта атентатор с ками-
он прегазва 12 души и ранява 48 на коледен базар в германската столица, 
като предполагаемият извършител – тунизиецът анис амри – е застрелян 
по-късно в Италия. той е дошъл в европа именно през Италия, като вече е 
лежал четири години в затвора за опит за подпалване на бежански лагер.

Два месеца по-късно, още по-шокирано ще бъде общественото мнение 
от сексуалните посегателства, извършени от „големи групи млади мъже от 
предимно арабски и северноафрикански произход“ при празнуването на 
новогодишната нощ в Кьолн. когато те нападат празнуващи жени. С извест-
но закъснение на 5 януари се появиха първите публични информации, за 
масовото нападение над жени. Случилото се в Кьолн преобърна сериозно 
нагласите в германия.

Последвани са от серия ужасни терористични атаки: март 2016 г. на 
Брюкселското метро и летище (35 убити), ужасяващия инцидент на камион, 
прегазващ французи, празнували националния празник на страната в Ница 
14 юли 2016 г. (84 убити), атентатът на Берлински коледен базар декември 
2016 г. (12 убити), също в Манчестър арена през май 2017 г. (23 убити), в 
Барселона август 2017 г. (24 убити) и други по-малки, често извършвани от 
или със съдействието на бежанци.

Настроенията в европа рязко се променят; потвърждават се внушенията 
на огласявани до този момент от най-десните ксенофобски и ислямофобски 
кръгове: изглежда ,като че ли европа е била обект на нахлуване на враждебни 
сили, миграционната криза се свързва пряко с тероризма и това провокира 
ожесточени дебати за опасността от миграцията, исляма и екстремистка по-
литика в европа. усещането че, европа е изправена пред катастрофа за евро-
пейската сигурност. До този момент въпреки някои гласове от крайно десни 
и националисти не се е говорело за практическите последствия от приемане-
то на толкова много хора по морални съображения. в силно разколебаната 
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либерална атмосфера, се надигат гласовете на десните популисти, които ях-
ват страхове от нахлуването на толкова много „чужди елементи“. в случая с 
Парижките атентати – първоначалните подозрения за участие на чужденци 
предизвикаха нападения над бежански центрове в германия, Швеция и Фран-
ция. зачестяват атаки, пожари и други инциденти в цяла европа.

от този момент, макар съчуствието за каузата на бежанците и „кул-
турата на добре дошли“ да остават в сила в някои европейски страни и в 
някои среди, страхът от тероризма се свързва трайно с Бежанската криза. 
Миграцията излезе на преден план вече като важен фактор за европейската 
сигурност и вътрешна политика, засегна основни въпроси на европейската 
единство, идентичност и ценности. 

още повече че през 2015 г. на върха на бежанската вълна самата „Ис-
лямска държава“ прави многократни декларации, че ще използва мигрантите 
като оръжие срещу европа, че тя използва бежанската вълна за вкарването 
на терористи в европа. „Ислямска държава“ има интерес да представи бе-
жанците като терористи, за да разпалва противоставянето на мюсюлмани и 
християни. През втората половина на 2015 г. европейските бойци на „Ислям-
ска държава“, воюващи в Сирия (вероятно около 6000 души), се възползват от 
мигрантските потоци, за да влязат незабелязани обратно в европа.

Но обективно погледнато, на този етап опасността от тероризъм от бе-
жанците е имагинерна: дотогава в терористичните атаки не е участвал нито 
един бежанец. въвлечени са четирима със статут на търсещи убежище (от 
които на трима е отказано такова, а двама са пристигнали преди голямата 
вълна). огромното болщинство от извършителите на терористични напа-
дения в европа през последното десетилетие са мюсюлмани, които са евро-
пейски граждани от второ или трето поколение. И петимата са с европейски 
паспорти, имат регистрирация от службите като опасни, но те минават по 
балканския път, като са разполагали с подробни карти. И в Парижкия атен-
тат се оказва провал за службите – осем от мрежата са били вече регистри-
рани, а двама носят фалшиви сирийски паспорти с регистрация на гръцкия 
остров лерос.9

Но вълната от терористични нападения, заляла европа, поставя пре-
ди всичко въпроса за слабости на системата на контрол и регистрация, за 
хаотичните действия на гранични и други служби, за слабата или никаква 
координация. за необходимостта от за засилване на Шенгенския контрол и 
споделяне на полицейските данни с другите служби.
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По повод новогодишните ексцесии в Кьолн германският вътрешен ми-
нистър томас де Мезиер поставя остро един друг наболял въпрос – за де-
портацията, или както евфемистично се нарича в европейските документи, 
въпроса за връщането на онези бежанци, които не са получили разрешение 
за оставане. този въпрос се очертава като много важен, защото става дума 
за милиони хора без всякакъв статут, но без надежда да получат такъв и 
просто изчезнали от радарите. По данни на еК още през 2015 г. на 533 хил. 
души е наредено да напуснат, напуснали са реално 196 хил.; през 2016 г. про-
центът на депортираните е по-висок – от 493 хил. души, на които е наредено 
да напуснат, напуснали са 226 хил. Депортацията при всички случаи е мъчи-
телен процес; освен технически труден той има и морална страна. в полови-
ната от случаите тя е принудителна и извънредно болезнена за депортира-
ните. освен това се изисква и сътрудничеството на приемащите страни, от 
които идват мигрантите, а те не винаги са склонни да ги приемат обратно. 
засега еС успява да сключи такава спогодба единствено с афганистан. в 
печата има многобройни съобщения за трагедии, които се разиграват около 
връщането; има съобщения и за отказ на пилоти на луфтханза да пилотират 
самолети с репатрирани чужденци. 

ако дотогава бежанската криза е била хуманитарна, от началото на 
2016 г. тя е вече политическа. През хуманитарната фаза на кризата са се на-
трупали огромни проблеми, на които трябва да се намери политическо ре-
шение. Безспорно най-голямото постижение на тази трета фаза  – фазата 
на възстановяването на суверенитета – остава постигнатото закриване на 
Балканския маршрут и споразумението еС-турция. На 18 март 2016 г. евро-
пейският съвет утвърждава споразумението с турция, което предварително 
е било договорено от а. Меркел и други европейски функционери. Споразу-
мението е подложено на силна критика от различни страни, на все по-раз-
тревожено обществено мнение. тогава има сериозни съмнения за това до-
колко то ще бъде ефикасно, но главно защото то изглежда като отстъпление 
пред режим като този на ердоган.

тясно разбрана, кризата беше мигранти, които неконтролирани преси-
чат граници – тази криза завърши, казват с гордост европейските власти. в 
2016 г. човешкият поток е спрян, мигрантският натиск е минимален. През 
ретроспекция обаче разбирането за кризата претърпя промяна – това, което 
започна като хуманитарни криза и морална дилема, се превърна в политиче-
ска, тъй като европа загуби контрол над границите си. така европа реши вре-
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менно политическия проблем, но не и хуманитарния. реши краткосрочния 
проблем, но не и дългосрочния. Хиляди бежанци остават блокирани на гръц-
ките острови и на сушата, и на италианското крайбрежие, където условията 
са крайно тежки, а перспективите – неясни; безкрайното чакане, мизерията са 
причина за чести вълнения, пожари и престъпления вътре в лагерите.

Междувременно стана ясно, че бежанската криза от 2015 – 2016 г. е има-
ла огромно форматиращо въздействие върху европейския съюз. Политиката 
към бежанците е вече в центъра на вниманието на европейските политици 
и на всякакво ниво и е взривоопасна. Кризата затова е толкова тежка – тя е 
по-тежка от кризата на еврозоната, Брекзита или руската заплаха към украй-
на. Две са главните последици от случилото се през този период – възходът 
на дясно популистите партии и движения в политическия живот вътре във 
всяка една европейска страна и разколът между Източна и западна европа.

Бежанската криза създаде освен всичко тежък имиджов проблем за 
европа. Картините на колоните бежанци, които щурмуват не само грани-
ците, но основните политики и принципи на европейските страни, създаде 
усещането за пълна безпомощност на властите. това е провал – гигантски 
зрелищен провал и това е ключовата дума за всяка статия или кореспон-
денция от този период. Не само евроскептиците тържествуват, повсемест-
но е усещането, че това е краят на европейският проект. „Миграционният 
поток е като горящ фитил, който пълзи към минираната от вътрешни про-
тиворечия европа... а мечтата за обединена европа се свива като шагрено-
ва кожа“ – пише едно ляво издание.10 а политическият наблюдател на „льо 
Поан“ Каролин галактерос: „Миграционната криза е последният гвоздей, 
забит болезнено и унизително в ковчега на европейската утопия: тази на не-
избежното и сякаш„естествено“ обединение, на подразбиращото се изтри-
ване на границите, утопия, която предполагаше смесването на идентично-
стите и културите в мрежата на общността.11“ 

Не се ли опитва европа да извърши мъчително културно самоубий-
ство? – пита се британският автор Дъглас Мъри, автор на една друга мно-
го популярна книга „Странната смърт на европа: Имиграция, идентич-
ност, ислям“. Според него това е една европа, погълната от историческа 
вина, сломена от екзистенциална умора, спадаща раждаемост; тя е пред 
неминуема цивилизационна катастрофа, резултат освен всичко друго ог  
комбинация от безконтролна миграция от третия свят и изумителния мазо-
хизъм на европейските елити.12 
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Случващото се през лятото на 2015 г. е толкова невероятно, че се търсят 
най-различни конспиративни обяснения. тези колони, устремени към сър-
цето на европа, толкова приличат на организирана целеустремена армия, че 
възникват предположения кой ги изпраща. Кандидатите са много – ердо-
ган, асад, Путин, Сорос, СаЩ, дори мъртвия Кадафи. Най-цветист е унгар-
ският министър-председател орбан – за него това е „планът Сорос“, който 
предвижда в европа да бъдат привлечени един милион мигранти от мюсюл-
манския свят, да се наводни европа със заселници от азия и африка и така 
„да разруши християнската идентичност на европейските народи“. При 
всички случаи обаче не трябва да се изпуска от внимание решаващата роля 
и на трафикантските мрежи; няма съмнение, че каналджиите се възползват 
от трагедията и отчаянието на бежанците, но и от пукнатините в системата, 
за да печелят огромни пари по цялата верига и мигрантите, и се обогатяват 
значително. Има изчисления, че този мръсен бизнес само през 2015 година е 
донесъл печалби между 4 и 6 млрд. евро.

Брекзит показва колко опасна за политическия естаблишмънт е темата 
за бежанците. анти-мигрантският предизборен постер на Найджъл Фараж 
от британската партия на независимостта предизвиква скандал – той е изо-
бразен на фона на една тъжна колона от бежанци (истинска фотография, 
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заснета на хърватски-словенската граница), а надписът гласи „точка на пре-
чупване: европа ни предаде!“. във великобритания постерът е заклеймен 
като фашистки и отхвърлен дори от привържениците на Брекзита, като 
внушаващ расова омраза. Но посланието е силно – внушението за опасност, 
„да се освободим от Брюксел и да възвърнем контрола над границите си“. 
Макар в случая британският негативизъм към чужденците да се фокусира 
по-скоро върху българи, румънци и други източноевропейци.13 

Под ударите на бежанската криза от 2015 г., Брекзит и победата на До-
налд тръмп на президентските избори в америка през 2016 г., изглеждаше 
като че ли европейският съюз е пред разпад. в световната преса, в сериозни 
издания особено в СаЩ и русия се говореше за еС като за скъп покойник 
Няколко месеца по-късно перспективата е променена. Случиха се важни 
политически обрати: победата на рюге над популистите в Холандия, триум-
фа еманюел Макрон над Националния фронт, Марин льо Пен, Франция, с 
ярко проевропейска платформа, преизбирането на Меркел за четвърти път 
в германия. Към това се добавят трудностите и хаоса около Брекзита, ки-
чозното управление на тръмп. Казват си думата и подобряването на иконо-
мическите показатели и общия климат в европа. Повсеместно се регистри-
ра нарастване на обществената подкрепа за евроинтеграцията. в самия край 
на 2017 г. 23 страни подписаха Постоянното структурирано сътрудничество 
на еС в областта на отбраната (PESCO) – една нова дълго отлагана крачка, 
в европейския проект. Именно бежанската криза доказа необходимостта от 
засилване на военната и невоенната сигурност на страните членки. 

въпреки това остава фактът на лавинообразното нарастване на броя и 
влиянието на популистки, ксенофобски и евроскептични движения из це-
лия стар континент. Крайната десница стана незаобиколим фактор в евро-
па, тя представлява най-бързо нарастващото политическо семейство, има 
свои представители във всяка една от страните без изключение, участва в 
няколко правителства. Няма спор, че вълната бежанци и всички страхове, 
породени от нея, наляха масло в огъня на популисткия национализъм и 
евроскептицизма. Макар най-острите критики срещу квотите за приемане 
на бежанци да се чуха в страни, в които имаше малко или никакви молби 
за убежище като унгария, Словакия, румъния, Чехия и Полша. Партията 
на свободата начело с герт вилдерс стана през март втората парламентарна 
сила в Холандия. във Франция водачката на Националния фронт Марин 
льо Пен се класира тази пролет за втория тур на президентските избори, 
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като успя почти да удвои броя на гласовете, подадени за Жан-Мари льо Пен 
преди 15 години. в Полша, където дясноконсервативна партия, популистка 
християндемократическа „Право и справедливост“ спечели изборите още 
през 2015 г. и е най-голямата партия в полския Сейм, Наблюдателите са изу-
мени от разлома в полското общество, непознат от 1989 г. насам. През но-
ември 2017 г. десетки хиляди поляци  маршируваха с факли в центъра на 
варшава в в процесия по случай Деня на независимостта, организирана от 
едно националистическо младежко движение, което призовава към етни-
чески чиста Полша, против ислямизацията, с лозунги за по-малко евреи и 
мюсюлмани в нея, за „Бяла европа“, „Чиста кръв“. Миграцията се оказа клю-
чова тема в предизборната кампания в Чехия въпреки почти пълната липса 
на мигранти и бежанци в страната; в една от най-стабилните демокрации 
изборите спечели андрей Бабич, милиардер, водач на партията „ано 2011“, 
Чехия избра да повери съдбата си в ръцете на човек, който обещава да се 
бори срещу нелегалната имиграция и да ограничи диктата на европейския 
съюз. веднага след него е томио окамура, чешко-японски предприемач, во-
дач на партията „Свобода и пряка демокрация“, чиято кампания се водеше 
под лозунги като „Не на исляма, не на терористите!“.

На другия полюс същата реакция се наблюдаваше в страните, приели 
най-много емигранти – австрия и германия. Шокиращ бе и резултатът от 
германските парламентарни избори през септември заради безпрецедент-
ния пробив на партия „алтернатива за германия“ влязла в Бундестага с 
12.6 % – за пръв път след втората световна война, с което силно подкопа 
усилията за съставяне на правителствена коалиция. австрия стана един-
ствената западноевропейска държава с крайнодясна партия на власт, след 
като спечелилият изборите водач на Народната партия на Себастиан Курц 
подписа коалиционно споразумение с популистката Партия на свободата 
на Хайнц-Кристиан Щрахе. Партията на Курц спечели изборите със своята 
твърда линия срещу мигрантите, често припокриваща се с тази на крайната 
десница. във възход са крайни десни и националистически партии в страни 
като Финландия, Дания, гърция, Словакия, Белгия, Швеция, България и др.

И все пак, възходът на крайната популистка националистическа дес-
ница, колкото и да е тревожен, не трябва да се надценява. тези партии ня-
мат цялостна идеология, те не предлагат нищо градивно, освен да раздухват 
страхове. С овладяването на бежанската криза тяхното влияние ще нама-
лява, макар за жалост всеки инцидент с бежанци, всяка нова терористична 
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атака прави обществата по-невъзприемчиви към политика на отваряне към 
бежанците.

това е новата политическа действителност, която се отчита в европей-
ските столици и която спира разселването на мигрантите и решаване на 
кризата. отказът на източноевропейските страни да се включат в квотно-
то разпределение на бежанците остава централен въпрос на тази политика. 
Напразно призовавани към солидарност от страна на еК, напразно заплаш-
вани със санкции, осъдени вече в европейския съд, страните от вишеград-
ската четворка остават твърди в нежеланието си да приемат полагащите им 
се по системата за релокация бежанци, с което подкопават основен стълб на 
европейската политика. 

Никой не обяснява това по-добре от Иван Кръстев, който е поел ми-
сията да обясни Източна европа на западна европа и света. И неговите, и 
многобройните други анализи търсят причините в историята, демографи-
ята, политическата култура на двете части на европа14. Първо и очевидно, 
източноевропейските общества нямат пост колониален комплекс, но нямат 
навика на съжителство с големи маси инородно население, нямат чувство-
то, че дължат нещо на страните от Близкия Изток и африка. „Не ние бом-
бандирахме либия“, казва словашкият премиер. в голямата си част това 
са етнически чисти народи,. в Полша например едва 0,3 % от хората са от 
друга националност. Подобно е положението в румъния. Под 2 процента 
чужденци живеят в България, литва, Хърватия, Словакия и унгария. за 
сравнение – в германия чужденците са 9 %, а в австрия дори 12 %. въпро-
сът бе толкова жизненоважен за източноевропейците, че тук те не проявиха 
обичайното си доверие към Брюксел – в повечето от тях то е било винаги 
по-високо от това към собствените елити. Напротив, видяха диктат на една 
външна сила, която им напомни за социалистическата система и СССр, да 
им спуска решение отгоре, напълно в разрез с представата им за национален 
суверенитет и национална идентичност. Имаше и подчертани демографски 
страхове. това са народи, които загубиха значителна част от младото си на-
селение от емиграция след комунизма по посока на западна европа. в много 
от тези страни имаха и продължават да имат проблем с ромското население, 
чиято интеграция така и не бе успешна. впрочем колко силни са тези аргу-
менти, се вижда от примера с източната част на германия – алтернатива за 
германия получи 20 % от гласовете там именно заради демографски стра-
хове и така и недоведеното докрай изравняване на жизненото равнище със 
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запада. Дори ислямът, който за повечето страни от Югоизточна европа е 
местен, автохтонен, се изтъква само като една от причините за нежеланието 
за приемане на бежанци. 

година и половина след като европейският съюз обяви, че кризата с 
мигрантите е овладяна, една среща на върха на европейския съвет през де-
кемри 2017 разкри дълбоката пропаст между страните по спорния въпрос. 
На тази среща естонското председателство от втората половина на 2017 г. 
прави последен опит да деблокира парализираната реформа. Докато еК и 
мнозинството в европейския парламент се опитват да заменят сегашни-
те временни квоти за преразпределяне на мигранти с цялостна система за 
управление на миграцията и постоянен механизъм, предвиждащ финан-
сови санкции за неизпълнение на квотите, Централна и Източна европа 
продължават да настояват, че еС трябва приоритетно да намали притока на 
мигранти, като охранява по-добре външните си граници си и отделя повече 
помощ за страните, първоизточници на миграция. Полша, Чехия, унгария 
и Словакия демонстрираха, че стоят твърдо на позициите си да не приемат 
и най-минимално число имигранти. Нещо повече, четирите страни предос-
тавят общо 35 млн. евро на Фонда за африка, който ще помага да се пазят 
по-добре границите на еС чрез укрепване границите на либия.

Но този път вишеградската четворка се сдоби с един силен и неочакван 
съюзник – председателят на европейския съвет Доналд туск. Самият той 
поляк по произход и отявлен враг на управляващата страната му партия 
„Право и справедливост“, се обяви против системата на задължителни кво-
ти за прием на мигранти, нарече я силно „разделяща“ и „неефективна“ и 
призова за нейното ревизиране.15 оставайки силно критичен към линията 
на националистическите евроскептични авторитарни консерватори, които 
са на власт в четирите страни от Централна европа, туск не може да не отче-
те до каква степен тяхната популярност и влияние нарастват вследствие на 
съпротивата им срещу непопулярната европейска квотна система. 

твърдата позиция на вишеградците, подкрепени вече и от Д. туск, 
предзвикаха гневни реакции от страна ва европейската комисия, а. Меркел, 
М. рюте и комисаря Д. аврамопулос; отново и отново те осъдиха тяхната 
„избирателната солидарност“ и „антиевропейското поведение“. 

Спорът има две страни. от една страна, централноевропейските стра-
ни са против мигрантските квоти, защото смятат, че по лисабонския дого-
вор еС няма право да ги налага на държавите си. те смятат, че управлението 
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на миграцията и убежището трябва да остане в правомощията на нацио-
налните правителства и еС да не се меси в него. опитът им да ги оспорват 
в Съда на еС обаче беше неуспешен. Комисията заведе дело в същия съд 
срещу Полша, унгария и Чехия, защото отказват да приемат мигранти по 
схемите, установени с решения на Съвета. 

Но въпросът с квотите има друга практическа страна – самите мигран-
ти не желаят да останат в тези не толкова богати и не толкова щедри стра-
ни. така голяма част от приетите в страни като България или балтийските 
страни, които на думи не се противопоставят на квотното разпределение, 
просто напускат. 

еК продължава да настоява, че схемата за временна релокация е била 
успешна, привеждайки бройката на успешно преместени 32 хил. мигранти. 
Комисията не е много ясна обаче по това каква е перспективата за остава-
щите в гърция и Италия 160 хил. души и общо 1,5 млн., които са пристиг-
нали в европа. тя, по израза на български журналист, остава във фаза на 
отричане и отказва да приеме медицинския факт, че схемите за релокация 
на мигранти са се провалили.16

След като през 2016 г. се затваря коридорът през Източното Средизем-
номорие, активизира се коридорът през Централното Средиземноморие. 
така, докато европа е заета с едната бежанска криза, се изостря втора та-
кава. През 2016 г. над 181 000 мигранти предимно от африканските страни 
южно от Сахара преминават през либия и достигат до Италия. общо през 
последните четири години в Италия са пристигнали около 600 000 бежанци 
през либия; 13 000 са загинали в опита си да достигнат европа, 3600 само 
през 2017 г. знае се, че други стотици хиляди чакат по 1770-километровата 
брегова линия на либия да бъдат прехвърлени на либийския бряг. оставена 
сама, Италия търси решение на бежанската криза в Средиземно море без 
помощта на Брюксел и успява на практика да затвори маршрута през либия. 
На същия принцип, на който еС сключва сделка с турция, Италия склю-
чи сделка с либия. Но както казват многобройните критици на тази сделка 
(амнести интернешънъл, но и вътре в самата Италия), либия не е турция. 
Италия се споразумява със съмнителни главатари на либийските милиции, 
с най-важните кметове и лидери на кланове в западна и Южна либия, като 
оставя хилядите бежанците изцяло във властта им. така каналджийство-
то приема друга форма – на африканския бряг търговците на хора вече за-
почват да печелят от задържането на бежанците в концентрационни лагери 
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при невъобразимо страшни условия. През ноември 2017 г. СНН излъчва 
потресващи кадри, на които се виждат мигранти, продавани като роби от 
либийски трафиканти. те осветиха произвола и насилието, извършвано над 
африкански мигранти, опитващи да достигнат до европа. това ангажира 
директно и еС. Провеждат се серия срещи, на които се очертава една нова 
политика на Съюза – така в Малта се обявява създаването на 2-милиарден 
спешен доверителен фонд за африка, в края на ноември 2017 г. на срещата 
на върха европейски съюз – африкански съюз в абиджан, еС, ооН и аф-
рикански лидери се договориха за извънреден план за разрушаване на мре-
жите за трафик на хора и за репатриране на блокираните хиляди мигранти 
в опит да облекчат хуманитарната криза в либия.17

така три години след избухването на бежанската криза от 2015 г. евро-
пейският съюз е все още далеч от изработването на цялостна и кохерентна 
мигрантска политика. Периодът на неуправляемост накара еС да осъзнае 
основни дефицити в своите политики и основната си конструкция. Дали ше 
се върви към изграждането на „крепостта европа“, или ще се търси компро-
мис между висшите ценности на европейската цивилизация и суровите из-
исквания на системата за невоенна сигурност – това е въпрос на бъдещето. 
Най-вероятно ще се върви към един компромис, който невинаги се оглася-
ва. Неговите контури вече приемат форма: по-стриктни интерпретации на 
законите и нормите, по-бързо връщане на хората с откази, повече задържа-
не, повече мерки за сигурност, ограничаване на движението, по-голям кон-
трол върху поведението и личното пространство на новодошлите, повече 
наблюдение и повече отблъскващи мерки по периферията на еС.18

географският факт, че европа е в непосредствена близост с Близкия из-
ток и африка, предполага един огромен осмотичен натиск, който е част от 
глобалния проблем на миграцията – новата революция на XXI в. – и който 
няма лесно и местно решение. очевидно е, че европа трябва да вложи повече 
средства в правоохранителни системи, но и да развие икономически капаци-
тет на страните, от които идват бежанските потоци; какъв  ефект би имало 
това и в какъв срок, не е ясно. емиграцията ще продължи и дори укрепването 
на границите и безжалостните депортациите няма да я спрат. Справянето с 
нея е задача за няколко десетилетия и няколко поколения; това е и смисълът 
на кризата от 2015 г. – да събуди европа за една нова нормалност.
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БрекЗит, иМиГрантите  
и БежанЦите 

Д-р мариета станкова

една от спирките на британския министър-председател Дейвид Каме-
рън при посещението му в България в края на 2015 г. е на границата с тур-
ция. той се информира на място за изграждащата се ограда, една от най-ва-
жните мерки за справяне с прилива на мигранти от Близкия изток и други 
части на азия, които преминават през българска територия предимно с цел 
да достигнат по-развитaта западна европа. Камерън приветства усилията 
на българското правителство да стабилизира външната граница на евро-
пейския съюз на „предната линия“ на мигрантската криза. той изтъква, че 
великобритания държи на собствените си граници до степен да остане из-
вън Шенгенското споразумение.1 

в този момент Камерън търси подкрепа за позицията си за реформи 
в европейския Съюз, продиктувана от разпространеното във великобри-
тания мнение, че членството носи ред загуби и негативи. трайният евро-
скептицизъм сред десницата на Консервативната партия хронично заплаш-
ва единството и се подклажда от възхода на Партията за независимост на 
обединеното кралство (ЮКИП), самата възникнала с мисия да се противо-
поставя на „диктата на Брюксел“ по отношение на законодателство, бюджет 
и икономика. това е и най-важната причина за провеждане на референдум 
дали страната да продължи да бъде член на еС, или да го напусне. Макар 
да се ръководи до голяма степен от идеи за суверенитет и идентичност, по-
литическият дебат на популярно ниво най-често засяга традиционни въ-
трешни проблеми като здравеопазване, образование, социална интеграция, 
този път разисквани в светлината на задълженията, произтичащи от един-
ния пазар, решенията на Съда на еС и други европейски структури. а сред 
темите, които усилено се обсъждат по време на кампанията, е ефектът от 
свободното придвижване на хора, един от основополагащите принципи на 
евросъюза. 
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от 2014 г. насам гражданите на великобритания имаха възможност 
да упражнят избирателните си права необичайно често – два пъти в общи 
праламентарни избори и в референдума за членство в европейския съюз, 
като не се забравя и референдумът за независимост на Шотландия през 
септември 2014 г., който поставя ред въпроси за националния суверенитет, 
икономическото развитие, социалния мироглед, връзките със света и отно-
шенията между различните части на самото обединено кралство. за този 
период избирателната активност се повишава в сравнение с началото на но-
вото хилядолетие, но 66 – 67 % на парламентарните избори са засенчени от 
над 72 % на референдума за членство в еС от юни 2016 г. Сред ключовите 
политически въпроси е имиграцията, чиято важност се повишава не само 
защото значително нараства нийния мащаб, а с това и влиянието ѝ върху 
обществото, но най-вече защото по нея до голяма степен липсва обществен 
и политически консенсус. 

През последните четиридесет години населението на великобритания 
се увеличава средно с около 200 хиляди годишно. Докато за първата поло-
вина на периода това се обяснява с вътрешен демографски прираст, то след 
1995 г. то се дължи на имиграция. По данни на Националната статистическа 
служба, имигрантите представляват почти 18 % от хората в работоспособна 
възраст, двойно повече, отколкото преди двадесет години. Най-голям брой 
имигранти – около 940 хиляди – са от Полша, следвана от Индия с около 
750 хиляди. от литва произхождат около 180 хиляди, което представлява 
най-много имигранти на глава от собственото ѝ население.2 за 2016 г. нетна-
та имиграция от европейския съюз е около 133 хиляди, а тази от останалия 
свят е 175 хиляди. 35 % от имигрантите във великобритания произхождат 
от европейския съюз. 

Медиите, които безспорно не само отразяват, но и на свой ред влияят 
на общественото мнение, дават добра представа за динамиката на отно-
шението към имигрантите. През десетилетието преди допитването за еС 
темата е често застъпена през 2006 – 2007 г., след което се наблюдава отно-
сително затишие до 2013 г. (с изключение на кампанията за парламентарни 
избори през май 2010 г.), последвано от продължителен повишен интерес. 
анализът показва, че вниманието е насочено предимно към тези, които 
пребивават незаконно, независимо дали са влезли в страната по нередовни 
канали, или са останали, след като е изтекъл срокът на документите им за 
престой. Почти една трета от случаите, в които се споменава думата „ими-

•   МАрИЕТА СТАНКОвА •



75

гранти“, тя е в комбинация с прилагателното „нелегални“. все пак честотата 
на използване на фразата значително спада към 2015 г. в сравнение с нача-
лото на изследвания период. още по-интересно е, че най-разпространеното 
определение за имиграцията е, че е „масова“, като се привлича вниманието 
не само към нетната цифра, но и към растежа и произхода ѝ. Много повече 
статии говорят за „и/мигранти“, отколкото за „бежанци“ или хора, „търсе-
щи убеждище“.3 

този медиен контекст е показателен за дебата за Брекзит. един от ос-
новните аргументи на кампанията за напускане на еС е, че британското пра-
вителство трябва да има повече контрол върху имиграцията, включително 
по-добро управление на собствените си граници. това се вписва в емоцио-
налния призив за възвръщане на британския суверенитет, било то по отно-
шение на законодателство, съдебна система или бюджет. На ежедневно ниво 
са разпространени опасенията, че смятаното за прекалено високо ниво на 
имиграция подрива възможностите на коренното население за работа, до-
бро заплащане и качество на живот. 

Проучвания на общественото мнение от началото на 2016 г. – т.е. близо 
до момента, когато през февруари Камерън обявява официално предсто-
ящия референдум, сочат, че 76 % от британците предпочитат намаляване 
на имиграцията, а 72 % приемат, че правителството е право да наложи го-
дишно ограничение. По-подробно мотивите за тези общи настроения се 
разкриват, като се види, че около 66 % от участниците в проучванията ми-
слят, че достъп до Националната здравна служба и държавни училища би 
трябвало да имат само имигранти, които работят. Нещо повече – 67 % от 
запитаните биха искали работодателите да дават предимство на британски 
гражадани при наемане на работа, а цели 81 % настояват социални помощи 
да са достъпни за имигранти, които са пребивавали законно в страната поне 
две години. Не е за учудване тогава, че половината от населението смята, че 
имиграцията е най-важният проблем за техните семейства, а почти толко-
ва – 49 % – също твърдят, че това е и темата, която определя как ще гласуват 
на референдума за членството в еС. тези нагласи определено не са отскоро 
и нюансите в различни анкети само потвърждават спектъра от притесне-
ния. Интересно е, че сред азиатската общност във великобритания е засиле-
на тревогата за работа и заплащане под натиск от нови пришълци.

Дори критичните мнения да преобладават, все пак остава място и за не-
малък брой участници в проучванията, които са отворени към новите идеи 
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и култура, носени от имигрантите, и виждат в тях възможност за обогатява-
не на британското общество. в различните изследвания този брой варира, 
но достига до 53 %, което показва, че отношението е многопластово и неед-
нозначно.4 освен това то се мени според различните групи имигранти: 39 % 
британци смятат, че западноевропейците оказват положително влияние 
върху великобритания, като само 22 % признават това за източноевропей-
ците. Същевременно, очевидна е разликата между определено положител-
ното третиране на чуждестранни студенти или пришълци с професионални 
умения и скептицизма към тези, които пристигат по семейни причини или 
без квалификации. Но разминаването в мненията изпъква силно, когато се 
отчетат фактори като възраст и образование: докато 62 % от хората с висше 
образование и 48 % от тези на възраст между 18 и 29 години са склонни да 
приемат, че имиграцията има добър икономически ефект, то на противопо-
жоната страна са хора със средно образование, както и хора над 70-годишна 
възраст, от които само 29 % застъпват същите виждания. тази разделителна 
линия е по-ярко изразена във великобритания, отколкото в която и да е 
друга страна в европа.5

Макар 70 % да са убедени, че правилата за имигранти – особено от ев-
ропа – не са достатъчно строги и че към тях трябва да се предявяват повече 
изисквания, това не е непременно равнозначно на желание за ограничаване 
на имиграцията. По-скоро то подчертава колко широко е разпространено 
виждането за необходимостта от подбор и пресяване на имигрантите. от 
2002 г. насам се затвърждават предпочитанията, че новодошлите от която и 
да е част на света трябва непременно да говорят английски, да възприемат 
британския „начин на живот“ и да притежават нужните умения за работа.6 

въпросът за имиграцията във великобритания е целенасочено тлас-
кан на преден план от привържениците на Брекзит, сред които се откроява 
ЮКИП. По ирония, партията, която от години се бори за напускане на евро-
пейския съюз, е по-добре представена в европейския, отколкото в британ-
ския парламент, където в периода 2014-2017 г. има само един представител, 
при това отцепник от управляващата Консервативна партия. Но нейният 
водач до 2016 г. Найджел Фараж, известен с ексцентричните си медийни 
изя ви, успява да натрупа внушителен политически капитал от твърдението, 
позоваващо се на разкритията от 2009 г. на един от тогавашните съветници 
на Даунинг стрийт, че през 2000 г. управляващите лейбъристи начело с тони 
Блеър предприемат прикрита, но съзнателна политика на окуражаване на 
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имиграцията. Докато растящата британска икономика от този период в 
действителност има нужда от нова работна ръка, то крайно десните му опо-
ненти предпочитат да наблягат, че Блеър се стреми да „натрие носа на кон-
серваторите в мултикултурализъм“. още преди това Фараж силно се проти-
вопоставя на отварянето на британския пазар на работна ръка за отскоро 
членуващите в еС източноевропейци; той често рецитира и предполагаеми-
те опасности от икономическо и социално естество, грозящи великобрита-
ния при евентуално приемана на турция в еС. Критичните коментари за 
правата на европейските граждани да се придвижват, живеят и работят сво-
бодно в рамките на еС правят внушения за мигрантите като цяло. 

Чужденците, които се заселват във великобртания, могат да се обосо-
бят в три основни групи: от еС, от страни извън еС и търсещи убежище. 
всяка със своите особености, те се вписват по различен начин в британско-
то социално и икономическо развитие, но политическите дебати за имигра-
цията около гласуването за Брекзит често не ги разграничават и спомагат за 
създаването на повърхностна колективна представа за пришълците. 

ако се вземат предвид само фактите за икономическата цена на ими-
грацията, то тя едва ли трябва да представлява водеща предизборна тема. 
Преобладаващото мнозинство научни и статистически анализи показва, че 
имиграцията няма особен макроикономически ефект – бил той отрицате-
лен или положителен – върху повечето сектори на британската икономика. 
особено през последното десетилетие не е трудно да се докаже, че пробле-
мите в пазара на труда за родените във великобритания са причинени пре-
димно от големия срив в икономиката вследствие на финансовата криза от 
2007 – 2008 г.

високата вълна на имиграция съвпада с периода на рецесия, която 
логично води до увеличена безработица и намаляваща реална заплата. Но 
имигрантите от еС продължават да се увеличават и след края на кризата, 
след като безработицата за родените във великобритания спада до нивата 
преди срива и реалните заплати започват да се вдигат. това показва нищож-
на зависимост между тези две тенденции, когато става дума за икономиката 
като цяло. още повече че се оказва, че родените във и извън великобрита-
ния не са лесно взаимозаменяеми на пазара на труда, дори когато имат сход-
ни нива на образование и опит. Поради специфичните си умения, но също 
и поради общовалидни затруднения, а и действието на мрежи от сънарод-
ници имигрантите се насочват към определени професии и икономически 
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сфери, в които родените в чужбина вече са съсредоточени. тези механизми 
ограничават конкуренцията между коренното население и новодошлите, но 
определено я засилват между различните групи имигранти. Имигранти без 
квалификция са привлечени най-вече в неспециализирано производство, 
строителство и почистване и имат много по-малки шансове за управлен-
ски позиции в тези сектори. При квалификацираните имигранти от еС се 
наблюдава изразена поляризация в смисъл, че има по-голяма вероятност 
да заемат позиции, за които са прекалено образовани, но пък те също са 
свръхпредставени в сферите на финансите и висшето образование. Поради 
това евентуални ограничения за работа за граждани на еС след Брекзит, 
подобни на тези за родените извън еС, ще се почувстват най-вече в про-
фесиите и секторите, където вече има най-много имигранти.7 Неслучайно 
най-големите притеснения около референдума се изказват от собственици 
на аграрни стопанства, които разчитат на сезонни работници за прибиране 
на реколтата, и от големите финансови компании в лондонското Сити. в 
дебата за Брекзит се откроява и друга линия на недоволство, а именно, че 
европейците са привилегировани в сравнение с други националности, без 
това да помага с дефицита на кадри в определени сфери.

Правителсвото реагира на тези притеснения, като едно от най-запом-
нящите се предизборни обещания за 2017 г. е за намаляване на имиграци-
ята до 100 хиляди души годишно.8 това означава, че освен друго трябва да 
се поставят пречки за студенти (които са голяма част от неевропейците) 
и за европейци, които имат предложения за работа. Нито една от парти-
ите не е представила конкретен механизъм за това; няма яснота и как да 
се прекрати свободното придвижване на работна ръка в еС. Числото 100 
хиляди изглежда повече като психологически мотивирано, защото данните 
показват, че за момента този норматив е неизпълним дори напълно да се 
затворят границите за работници от еС. една от административните мерки, 
които правителството все пак прокарва, е повишената такса за наемане на 
квалифицирани работници и увеличение на изискуемия доход за индивиди, 
които спонсорират роднини от неевропейски произход.9 И докато нетната 
имиграция изглежда да е намаляла през последната година, то причините 
за това съвсем не са под контрола на правителството. По-скоро става дума 
за увеличаване на емиграцията и намаляване на броя британци, които се 
завръщат от чужбина. това ясно подчертава колко е трудно да се влияе на 
крайния брой на имигрантите.
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Изследване на университетския колеж, лондон, показва, че чуж-
денците, пристигнали на Британските острови от еС между 2001 г. и 2011 
г., са добавили 25 милиарда английски лири към БвП и са създали милиони 
нови работни места. Но ако времевата граница се върне назад с още пет 
години, се оказва, че приносът към икономиката на дошлите от европа е 
само 4 милиарда лири. още по-интересно е, че за същия период дошлите 
от по-далеч са получили 118 милиарда лири от бюджета.10 И все пак, дори 
последната цифра представлява по малко от 1 % от британския БвП за пе-
риода. 

Данни от 2016 г. на Службата на Нейно величество за данъци и мита по-
казват, че новодошли от европейската икономическа зона са нетни платци 
в британския бюджет: като правило те имат работа, а и допринасят за подо-
брение на продуктивността. Също така те са като цяло по-млади, по-здра-
ви и по-образовани от родените във великобритания и затова използват 
по-малко обществени услуги и социални помощи. Напротив, британските 
граждани като цяло получават повече помощи, отколкото внасят като да-
нъци; това важи и за имигранти, които идват от страни извън еС. логично, 
спад в притока на имигранти от еС би намалил жизнения стандарт, защото 
без техния принос страната като цяло ще има повече затруднения да намали 
бюджетния дефицит.11 

от друга страна, може да се твърди, че самò по себе си увеличението на 
БвП не е най-подходящият измерител за ефекта на имиграцията, а по-пока-
зателно би било да се отчете дали се повишава жизненият стандарт. тенден-
цията, че новодошлите в голямата си част са съгласни на по-ниски надници, 
като така засягат положението най-вече на предходната вълна имигранти, е 
ясна.12 „водопроводчикът поляк“ отдавна е станал нарицателно за подрива-
не на цените в сферата на услуги за домакинството. а поради постоянния 
поток от работна ръка отвън и правителството, и отделните работодатели 
нямат голям стимул да се ангажират с хроничния проблем за „недообра-
зованите“. ако икономиката разчита на лесния внос на работници, рабо-
тодателите не влагат необходимите средства и усилия за професионално 
обучение или преквалификация на хората, които страдат от дългосрочна 
безработица.13 И след референдума правителството се стреми да отрази об-
ществените настроения като например на годишната конференция на Кон-
сервативната партия през октомври 2016 г. вътрешният министър амбър 
ръд изказва недоволство, че „чужденци получават работа, която може да се 
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върши от британци“, а министърът на външната търговия лиам Фокс дава 
глас на виждането, че „някои имигранти идват в страната да се възползват 
от нейните блага, без никога да са създали нещо“.14

Често се проявява и притеснението, че на чужденците се дава предим-
ство при разпределяне на общинските жилища. Макар в действителност 
да не е така, представата се дължи на пресичането на два фактора. от една 
страна през последните десетилетия е подобрен достъпът на имигранти и 
етнически малцинства до социални жилища, докато от друга страна, има 
застой в строежа на нови. така логично се е увеличил натискът върху жи-
лищната система, а с него и недоволството срещу пришълците, които са 
по-видими в нея и допринасят за по-голямото търсене.15

Критиците на имиграционната политика всъщност подчертават кол-
ко е сложно да се определи цената на имиграцията предвид фактори, които 
едва ли могат да получат точно количествено изражение, като увеличено 
търсене на общинските жилища, натиск върху социалните служби и здраве-
опазването, понижение на заплатите на хората с най-ниско заплащане. една 
от видимите разлики между имигранти от и извън еС в икономически план 
е натискът, който оказват върху социалната система предимно под формата 
на плащания от бюджета. Например за 2014 г. статистиката сочи, че 264 хи-
ляди имигранти, прозхождащи от страни извън еС, са получавали социал-
ни помощи (предимно за безработица), докато тези от еС са 131 хиляди, т.е. 
съотошението между двете групи е приблизително 2:1. Преди референдума 
за членство в еС министър-председателят Камерън полага големи усилия да 
ограничи достъпа на европейци до британски социални помощи, но отново 
това има предимно политически и психологически ефект, защото промени-
те са незначителни и влизат в сила след дълъг преходен период.16 

Съпоставка на резултатите от референдума с подробни демографски 
данни показва, че както делът на на коренното население в определен район, 
така и този на родените извън великобритания, предопределят повече гла-
сове за излизане от еС. Промяна в индустриалната структура или иначе ка-
зано, спадът на заетостта в тежката индустрия или в обществения сектор за 
периода 1991 – 2011 г. също се свързва с намаляваща привързаност към еС. 
Според тази хипотеза, ако имиграциятa беше останалa на нивото от 1991 г., 
гласовете за напускане биха били под 47 %.17 Предвид сравнително малката 
разлика в гласовете за оставане и напускане на еС, може уверено да се твър-
ди, че имиграцията е един от факторите, които са повлияли на резултата. 
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освен това може да се твърди, че гласоподавателите с най-ярки антии-
мигрантски виждания са сред най-мотивираните участници в референду-
ма. това до голяма степен се дължи на успешната тактика на кампанията 
за напускане и особено на ЮКИП да обвържат в масовото съзнание темата 
за имиграцията – която интересува гласоподавателите, с тази за еС – която 
сама по себе си не ги вълнува толкова.18 На практика, предизборната агита-
ция на лагера за напускане се съсредоточава върху този въпрос и – заедно 
с другите две теми за огромните британски вноски в европейския бюджет 
и върховенството на европейските над британските закони – го представя 
като проблем за британския суверенитет и на британския данъкоплатец. 

Но тук има един нюанс, а именно, че честото повтаряне на въпроса за 
нискоквалифицираните работници от европа създава впечатление, че гла-
сувалите за напускане се вълнуват предимно от прилива на източноевро-
пейци. всъщност под тази повърхност се крие нещо, за което малцина си 
позволяват да говорят открито, а именно че коренните британци са по-то-
лерантни към новодошли европейци в сравнение с имигранти от други час-
ти на света. това наблюдение важи за всички социални групи; на практика 
увеличеното присъствие на хора от африкански, азиатски или друг малцин-
ствен произход в даден район след 2000 г. предсказва с по-голяма точност 
наличието на подкрепа за ЮКИП, отколкото присъствието на родени в ев-
ропа. Не е трудно да се предположи, че доста от симпатизантите на тази 
крайна десница са мотивирани да гласуват за напускане на еС. техните емо-
ции са подклаждани от предизборни похвати като бурно обсъждания пла-
кат с надпис „точка на пречупване: еС проваля всички ни“, на който се виж-
да дълга и многолюдна колона от тъмнокожи бежанци (в действителност 
снимана на хърватско-словенската граница през октомври 2015 г.). второ 
послание на плаката гласи „трябва да се освободим от еС и да си възвърнем 
контрола над границите“. въпреки редица обвинения в раздухване на стра-
хове и преразсъдъци, Фараж твърди, че голямата част от придошлите не са 
бежанци по смисъла на Женевската конвенция и че липсата на строги кри-
терии за приемането им застрашава сигурността на европа и великобри-
тания. той директно свързва вълната от имигранти с опити на „Ислямска 
държава“ да наводни европа с джихадисти.19

особено трудно е да се квалифицира усещането, че под външен натиск 
се променя обликът на живота. Именно затова жителите на градчета като 
Бостън в линкълншър и рочдейл в околностите на Манчестър не се впе-
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чатляват особено от аргументите в полза на имиграцията „от птичи поглед“. 
Бостън е наречен от коментаторите столица на Брекзит, след като рекордни-
те почти 76 % гласуват за излизане от еС. за предходното десетилетие там 
имигрантите от европа се увеличават от хиляда на 16 хиляди. за същия пе-
риод се наблюдава осезаем спад в жизнения стандарт, средно с около 10 %, 
както и на други места, където броят на мигранти расте много бързо. за 
местните жители е важно също какви магазини се отварят на главната ули-
ца, какъв език се говори на обществени места и до каква степен компактна-
та група чужденци се стреми да се интегрира в културен и социален план.20

***
На другия край на спектъра от мигранти са бежанците, чийто живот и 

човешките права са застрашени в родните им страни по смисъла на Конвен-
цията за статута на бежанците от 1951 г. за по-малко от десетилетие техният 
брой в европа се увеличава драстично – от 182 040 през 2008 г. до 1 325 560 
през 2015 г. това е засега и върхът на бежанската вълна – със 122 % годишно 
увеличение – като се има предвид че следващата година е регистриран спад 
от около 7 %, който по редица причини, изглежда, ще бъде траен. 

Съответните данни за великобритания сочат, че тя не само приема 
малка част от тази бройка, но и всъщност за периода от 2008 г. до 2011 г. се 
наблюдава ежегодно намаление на търсещите убежище от 31 313 до 25 898. 
След това се отбелязва покачване до 39 968 през 2015 г., следвано от нов спад 
с 3.6 % през 2016 г. всички тези цифри са далеч под нивото от 103 081 през 
2002 г. Най-много са бягащите от опустошената от гражданска война и ис-
лямистки набези Сирия, но за 2015 – 2016 г. пристигат почти същият брой 
напуснали все още нестабилния афганистан и подложен на натиск Пакис-
тан, а сериозен прираст имат и идващите от Иран.21

за да се постави въпросът в перспектива, трябва да се има предвид, че 
мнозинството от 65-те милиона в целия свят, които са насилствено „размес-
тени“ от домовете си, се придвижват в рамките на собствената си страна 
или недалеч от нейните граници. До европа и другите развити региони дос-
тигат сравнително малка част от бежанците в глобален мащаб. Например до 
юни 2014 г. европа поема около 123 600, т.е. по-малко от 4 % от напусналите 
Сирия 2,8 милиона души, като логично повечето от тях са пристигнали по 
неофициален път. Малко от европейските правителства – на практика само 
Швеция и германия – се ангажират публично да улеснят и регулират преби-
ваването им.22
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Както и в предишни исторически периоди, приливът на бежанци се оп-
ределя най-вече от глобалната политическа динамика. от началото на ново-
то хилядолетие критичните точки на национални и регионални конфликти 
остават предимно в Близкия изток, Средна азия и африка. от началото на 
второто десетилетие на новия век един от най-големите и медийно отразе-
ни източници на бежанци е гражданската война в Сирия, предшествана от 
срива на Ирак и преплетена както с „арабската пролет“, така и с възхода 
на т.нар. „Ислямска държава“. от години средствата за масова информация 
периодично редуват картините на бойни действия, мизерия и разрушения в 
тези страни с образи на препълнени лодки със съмнителна плавателноспо-
собност, пресичащи Средиземно море от турция или Северна африка към 
някоя от южноевропейските страни, и на потоци от хора, които търсят вход 
в еС по суша, основно пак през турция. Приемните центрове, там където ги 
има, в повечето случаи са неадекватни за броя и нуждите на пристигащите и 
разчитат до голяма степен на доброволци и неправителствени организации. 

европейското сътрудничество по отношение на бежанците става според 
механизмите на Дъблинското споразумение, ратифицирано през 1997  г. то 
предвижда търсещите убежище да подадат молба в първата страна, в която 
са извън опасност, и ако не го направят, могат да бъдат върнати там за раз-
глеждане на случая. логиката е да се даде приоритет на личната сигурност 
без избор на мястото на подслон според икономическите и социалните ус-
ловия. великобритания, която не желае системата й за социално подпомага-
не да бъде притегателна сила за мигранти, е далеч от външната граница на 
евросъюза и бежанците не само я достигат трудно, но и в повечето случаи 
вече са преминали през поне една друга безопасна държава, където могат да 
бъдат основателно върнати. Но по време на мигрантската криза от 2014 – 2016 
г. се оказва изключително трудно за страните на предната линия – Италия 
и гърция, да подслоняват и обработват молбите на стотиците хиляди прис-
тигащи. Напрежението се увеличава и поради отношението на по-малките 
страни като унгария и Словения, които затрудняват влизането на мигранти 
или ги пренасочват към по-развитите страни, включително възползвайки се 
от факта, че в прилив на солидарност германия и австрия обявяват политика 
на „отворени врати“ през август 2015 г. все пак две години по-късно европей-
ският съд потвърждава Дъблинските разпоредби, произнасяйки се по жалби 
на възползвали се от временното им суспендиране.23 за великобритания това 
е важно, особено в светлината на решението за Брекзит. 
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Британското правителство участва в съвместните действия на еС чрез 
плавателни средства, предоставени на граничната агенция Фронтекс, в па-
трулирането на териториалните води на страните членки и по-специално в 
опитите да се пресекат каналите за трафик на хора, които се възползват от 
притока на бежанци. Корабите често изпълняват операции по издирване и 
спасяване на хора, които по ред причини рискуват да пресекат Средиземно 
море в неизправни съдове. този подход има и критици, които твърдят, че 
колкото повече помощ се оказва, толкова повече европа като цяло и вели-
кобритания в частност ще привлича мигранти. в крайна степен под натиска 
на кризата се стига дори до обвинения, че НПо, които изпращат спасителни 
мисии, съучастничат с трафикантите.24 

Но от друга страна, може да се твърди, че една от най-забележимите 
тенденции в отношението към бедстващите бежанци, пристигащи в евро-
па, е мобилизацията на гражданското общество. Не само добре известните 
организации за хуманитарна помощ като оксфам, Спасете децата и Бри-
танския червен кръст провеждат кампании за набиране на помощи, но и 
много религиозни и граждански общности подемат собствени инициати-
ви, включвайки се в национални кампании или за работа на местно ниво 
и задействайки добре отработени механизми на местно ниво. обикновени 
граждани превръщат домовете си в приемни пунктове, организират транс-
порт за доставка на даренията в гърция и Италия, провеждат езикови кур-
сове за новоприети бежанци или дори им дават подслон.

През 2016 г. великобритания е на пето място в европа по брой на пода-
лите молба за убежище, но това се дължи не толкова на увеличен поток към 
нейните брегове, колкото на спад другаде. Например в унгария молбите за 
убежище са намалели от 175 хиляди през 2015 г. до 28 хиляди през 2016 г. 
Спрямо глава от населението в европа средната цифра е 2,4 души, търсещи 
закрила, на хиляда местни жители, но съответният брой за великобритания 
е 0,6, т.е. далеч под нива като 8,4 за германия и 4,8 за австрия, а дори и 3,3 за 
унгария. Сред десетте страни, предпочитани от бежанците, само германия 
има по-висок БвП от великобритания. 

Самото правителство държи твърдо на приципа, че трябва да носи отго-
ворност за собствените си граници. в допълнение то счита, че обща имигра-
ционна и бежанска политика на евросъюза не е жизнеспособна.25 водещият 
британски подход към бежанската криза е за решаване при източника на 
проблемите, които я причиняват, чрез хуманитарна и икономическа помощ. 
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за периода 2015 – 2016 г. 2 милиарда британски лири са предоставени на 
страни от африка, а 550 милиона на ливан, Йодания и турция за подобря-
ване положението на бежанците от Сирия. в самата Сирия се изпращат па-
латки, храни и лекарства, питейна вода за спешни ситуации. Като домакин 
на конфернция за конфликта в Сирия през февруари 2016 г. британският 
министър-председател обещава увеличение на помощта за тази изстрадала 
страна от 1,2 до 2,3 милиарда лири.

Според заинтересованите НПо, макар да работи актвно по бежанската 
криза в международен и хуманитарен аспект, включително със заделяне-
то на безпрецедентни средства за конфликта в Близкия изток, британско-
то правителство предоставя официален статут на бежанци бавно и трудно. 
още през януари 2014 г. то отхвърля общоевропейска схема за бежанци от 
Сирия, за да създаде собствена Програма за заселване на застрашени лица 
от Сирия. По нея са обработени едва 216 души за първите 18 месеца, но тя е 
разширена в началото на септември 2015 г. след трагедията с удавения 3-го-
дишен алан Курди. тогава и Камерън обявява, че до 2020 г. ще бъдат приети 
20 хиляди сирийци, принудени да напуснат родината си. И въпреки че до 
момента са настанени около 11 хиляди души и през юли 2017 г. са направени 
изменения за прием на пострадали и от други националности, благотвори-
телни организации като оксфам и амнести Интернашънъл изчисляват, че 
справедливият дял на великобритания при „разпределянето“ на бежанците 
от сирийската война сред развитите държави би трябвало да е почти двойно 
по-голям.26

През март 2016 г. еС постига споразумение с турция, която да приема 
обратно незаконно преминалите в гърция. освен това на принципа „един 
влиза – друг излиза“ срещу всеки върнат в турция  еС се задължава да при-
еме и устрои сириец от бежанските лагери в турция, а също да изплати 6 
милиарда евро на турция и да ускори преговорите за безвизово пътуване 
на турски граждани в европа. Изпълненето на споразумението е пробле-
матично не само от правна гледна точка поради множество въпросителни 
за спазването на човешките права, но и поради практическите проблеми, 
включително отказа на някои държави да приемат бежанци на квотен прин-
цип и да дадат безвизов вход на турски граждани. 

Бежанската криза съвпада по време с интересен политическа период 
във великобритания между парламентарнте избори през 2015 г. и гласува-
нето за Брекзит следващата година. това неизбежно я превръща в една от 
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горещите теми на политическия дебат и дава възможност на гласоподава-
телите да изразят мненията си много по-активно в хода на предизборните 
кампании. На партийно ниво дебатът се съсредоточава предимно между уп-
равляващите консерватори и антисистемната ЮКИП, която с крайните си 
виждания привлича мнозина за протестен вот срещу традиционните ели-
ти. Докато консерваторите обещават да реформират процедурите за търсе-
не на убежище и дадат предимство на тези, които подават молба, преди да 
достигнат до великобритания, то ЮКИП настоява за намаляване на права-
та на имигрантите като цяло, например по отношение на здравеопазване 
и на пазара на труда. тези предложения се правят под знамето на нуждата 
от повече социално равенство и интеграция. те изместват надясно целия 
обществен разговор за имиграцията от всякакъв произход, защото в голя-
ма степен мобилизират групи гласоподаватели, които се чувстват застра-
шени от социалните и демографски промени в страната, а и нямат доверие 
на големите парламентарно представени партии. На този фон вижданията 
на либерал-демократите, които са единствените, осмелили се да предложат 
увеличение на броя на приеманите бежанци, остават до голяма степен не-
разбрани, докато лейбъристите официално не се ангажират с нещо повече 
от потвърждение, че великобритания трябва да приеме своя „справедлив 
дял“ от бежанци.

Сблъсъкът на мненията по британската роля в европа, включително 
за контрола над границите и притока на чужденци, трагично допринася 
дни преди референдума за оставане или откъсване от еС за убийство на 
лейбъристката депутатка Джо Кокс. тя е добре известна с работата си за 
благотворителни организации, които се занимават с подпомагане на раз-
виващи се страни и с емоционалните си изказвания за правните и морални 
задължения на британското правителство по бежанския проблем и за под-
помагане на установилите се в страната да се интегрират. Нейният убиец е 
привърженик на радикално-десни расистки идеи и извиква „великобрита-
ния най-напред“, преди да я застреля. тази шокираща случка, макар и из-
олирана, показва грозното присъствие на ръба на легалността на крайни 
и опасни малцинства, които безспорно са окуражени от популярността и 
приемливостта на аргументите срещу имиграцията.

По време на интензивното присъствие на проблема за бежанците в ме-
диите през втората половина на 2015 г. проучванията долавят ясна негатив-
на тенденция сред обществото: например едва 20 % от британците са склон-
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ни да приемат бежанец в дома си, ако имат свободна стая. Само българите се 
открояват с по-твърдо отношение, като при тях съответното ниво е 14 %.27 
разбира се, този въпрос предполага сериозна лична ангажираност, но дори 
когато става дума за прием на бежанци от Сирия и либия по-общо, едва 
24 % от участниците в друго проучване от феврури 2016 г. считат, че страна-
та може да поеме повече, което е сериозен спад в сравнение с 40 %, получени 
шест месеца по-рано. И все пак трябва да се обръща внимание на нюанси-
те, както показва трето изследване, направено малко по-късно от амнести, 
според което през май 2016 г. три четвърти от британците биха приели бе-
жанци в своите населени места. Според оранизацията, която, разбира се, 
е заинтересувана страна в обществените дискусии по темата, това поставя 
британците на трето място в света по доброжелателност към бежанци.28

До известна степен различните изводи от проучванията зависят от об-
ществени настроения, повлияни от отделни събития, например потъване на 
плавателни съдове, сблъсъци с полицията или криминални проявления на 
мигранти. Със сигурност случаите на удавяне като алан Курди предизвик-
ват състрадание и приток на дарения за бежанците, докато нападенията на 
жени от имигранти в новогодишната нощ на 2016 г. в Кьолн поставят въпро-
сителни за рисковете от неконтролирана миграция. още повече че некоре-
ктната употреба на термините „търсещи убежище“ и „бежанци“ извън спе-
цифичните им значения в международното право допълнително обърква, 
а наложилата се употреба на неутралната дума „мигранти“ поставя всички 
под един знаменател и размива въпроса за задълженията на правителствата. 

за британците една от най-ярките илюстрации на проблема с имигра-
цията към великобритания е т.нар. „Джунгла“, неофициалният бежански 
лагер в покрайнините на френския град Кале, в близост до пристанище и 
железопътна гара, от които се пътува към англия. Преди него на същото 
място между 1999 и 2002 г. Червеният кръст поддържа приюта Сангат, в го-
лямата си част обитаван от кюрди, не само от Ирак, за които се приема, че 
имат право на убежище, но също от турция и Сирия. Сангат създава хро-
нични търкания между френското и британското правителство, тъй като 
мнозина от достигналите до него всъщност целят да се прехвърлят в обеди-
неното кралство. Британските десни медии раздухват общественото напре-
жение, като твърдят, че повечето претендиращи за подслон по политически 
или хумантитарни причини са всъщност икономически мигранти, които се 
опитват да се възползват от социалната държава и често са жертви на прес-
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тъпни групи за трафик на хора. в страната редовно се правят разкрития 
за чужденци, живееещи и работещи при ужасни условия, но поставени в 
невъзможност да потърсят правата си, защото са пристигнали незаконно. 
в крайна сметка при закриването на Сангат великобритания дава убежище 
на половината от получилите официален бежански статут и сътрудничи с 
Франция за депортиране на тези, чиито молби са отхвърлени. Допълнител-
но в споразумението от льо туке двете страни въвеждат „разменени“ гра-
нични контролни пунктове на територията на другата, още на входа към 
фериботите и влаковете, отправящи се през ламанша. 

Макар непосредствено след разрушаването на Сангат опитите за неле-
гално прехвърляне във великобритания да намаляват рязко, то проблемът 
продължава да тлее и през 2007 г. вече се говори за Сангат 2. в следващите 
две години бягащите от войни и бедност се увеличават до предишните нива, 
а през 2014 – 2015 г. се стига до критично положение. Френската полиция и 
специални части на няколко пъти се опитват да разчистят „Джунглата“, коя-
то се състои от палатки и импровизирани подслони, струпани на няколко 
различни места. На работещите в района благотворителни организации не 
се разрешава да предоставят подслон или подкрепа, която може да се изтъл-
кува като окуражаване на пришълците. за известен период през юли 2015 г. 
около 2000 мигранти всяка нощ на практика атакуват евротунела, опитвай-
ки се да влязат в камиони, вагони или дори да преминат пеш. Според бри-
танското вътрешно министерство британските и френските гранични сили 
общо са предотвратили повече от 39 000 индивидуални опита за незаконно 
преминаване на ламанша през 2014 – 2015 г., което е двойно увеличение за 
една година. от своя страна компанията, която притежава евротунела, съ-
общава, че със свои сили е спряла 37 000 такива опита за първата половина 
на 2015 г.29 една от най-противоречивите британски мерки, макар да се из-
ползва вече почти две десетилетия, са финансови глоби за водачите, в чиито 
автомобили бъдат открити нелегални имигранти. Докато това усложнява 
работата на много от превозвачите, които на практика са третирани като 
съучастници в незаконно преминаване на границите, то не пречи особено 
на самите имигранти, които нямат какво да губят. 

Проблемът предизвиква редица взаимни обвинения в некомпетент-
ност, неразбиране и дори злонамереност между френските и британските 
власти, както на правителствено, така и на местно ниво. Но факт е, че мно-
зинството от временно установилите се в Кале мигранти предпочитат да не 
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искат убежище във Франция, въпреки че там биха получавали по-голяма 
помощ, докато молбата им се разглежда. те са привлечени от великобри-
тания поради езика, компактните групи от сънародници и представата за 
по-добри възможности за образование и работа. Плахите опити на британ-
ското правителство да обясни това като отражение на силната британска 
икономика са посрещани от критиците на системата с обвинения, че ими-
грационните власти „пипат меко“ и бавно, поради което е много трудно да 
се върнат незаконни имигранти, веднъж влезли в страната. 

в началото на август 2015 г. външният министър на великобритания 
Филип Хамънд описва „Джунглата“ край Кале с грубата фраза „мародер-
стващи мигранти от африка, които предствляват заплаха за европейския 
стандарт и социален ред“30. Докато намерението му е да покаже твърдост 
към незаконната имиграция, което резонира със страховете и предубеж-
денията на хората с т.нар. островен манталитет, то либералната част на об-
ществото е възмутена от дехуманизацията на образа на чужденците и дори 
забелязва отсенки на расизъм. това не е единственото изказване в този дух 
на висшестоящи политици, които в опита си да откликнат на настроения 
сред обществото всъщност задълбочават разделението. то е до голяма сте-
пен и продиктувано от усилия да се изземе от крайно дясната ЮКИП по-
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зицията на защитник на гласоподавателите, които се чувстват застрашени 
от непрестанния приток на чужденци – и така допълнително нагнетява и 
поляризира политическия дебат.

През август 2015 г. вътрешните министри на Франция и обединеното 
кралство издават обща декларация за сътрудничество по миграционните 
потоци, минаващи през Кале. Британската страна се ангажира да изплати 
5 милиона евро годишно за следвашите две години за справяне с проблема. 
Половин година по-късно, през март 2016 г. в амиен е обявено, че ще се за-
делят още 17 милиона британски лири, за да се облекчи натискът към Кале 
и да се повиши безопасността в района. Сумата ще се използва за охрана 
на пътната мрежа около града, изграждане на бежански центрове в други 
части на Франция и за връщане откъдето са пристигнали на мигранти, за 
които се е установило, че не отговарят на условията за бежански статут или 
хуманитарна помощ. През октомври 2016 г. британската страна също из-
гражда 4-метрова стена, която допълнително да предотвратява достъпа към 
транспортните връзки в Кале. това става въпреки протестите на кмета на 
Кале, че градът придобива вид на затвор без съгласието на жителите, и на 
правозащитни организации, които са разочаровани от неспособността на 
властите да намерят справедливи и хуманни решения на мигрантската кри-
за и предпочитат да изхарчат милиони за бодлива тел, детектори на хора и 
други съоръжения, вместо да помогнат на изпадналите в неволя. още пове-
че че след като великобритания избира Брекзит, редица френски политици, 
включително новоизбраният президент еманюел Макрон, твърдят, че е ло-
гично да се проведат нови преговори за „разменените“ граници.31 

Според неотдавна изнесени в пресата разкрития всяка година око-
ло четвърт милион чужденци изчезват от полезрението на британското 
вътрешно министерство и остават незаконно в страната. Според Дейвид 
ууд, висш служител на имиграционнате служби до 2015 г., вътрешното ми-
нистерство е изчислило, че повече от 1,2 милиона пребивават незаконно, 
предимно след изтичане на визите им, но бройката не се оповестява, защото 
е политически неудобна. това показва, че граничният контрол е слаб, а мно-
го експерти се опасяват, че едва ли ще се подобри след напускане на еС.32 
Само месеци след показното и оспорвано разчистване на „Джунглата“ през 
ноември 2016 г., в околностите на Кале отново се появяват импровизирани 
имигрантски поселения, създаващи усещане за връщане назад във времето. 
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отново голяма част от установяващите се на пътя между Франция и вели-
кобритания са непълнолетни без възрастни придружители.33 

***
Както отбелязва професор Джонатан уодсуърт, ако ефектът от повиша-

ващата се имиграция е малък, е трудно да си представим защо и как голям 
спад на имиграцията би имал осезаем икономически ефект.34 Но това показ-
ва, че реалните измерения на въпроса са не толкова икономически, колкото 
политически и културни. от своя страна либерални и хуманитарно-ориен-
тирани организации често посочват, че немалките суми, които се отделят 
за предотвратяване на незаконно проникване на имигранти през морската 
граница, биха били по-ефикасни, ако се създадат възможности за легален и 
контролиран приток на заселници. в действителност в обществения дебат 
около членството в еС изкристализира виждането, че най-благоприятно за 
икономическия растеж и социалното разбирателство би било да се въведат 
ограничения и подбор на имигранти по подобие на други развити страни 
от Британската общност. Поради съвпадението във времето на кампанията 
за Брекзит оказва непряко влияние и върху отношението към бежанската 
криза. тя предизвиква противоречиви реакции в обществото – както въл-
на на състрадание и порив за хуманитарна помощ, така и притеснения как 
приток на бежанци ще се отрази върху баланса на културни и религиозни 
групи. Не би могъл да се избегне фактът, че – съзнателно или не – вълната 
от терористични атентати в европа и англия също хвърля сянка върху от-
ношението към имигрантите.
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МетОдОлОГиЧни аСПекти  
на ОтЧитанетО  

и ПрОГнОЗиранетО  
на МиГраЦиОнниЯ натиСк  

ВърХУ БълГариЯ

Доц. д-р спас ташев
Институт за изследване на населението и човека 

Българска академия на науките

в съвременните социални науки се отделя все по-голямо внимание на 
международните миграции. в рамките на това бурно развитие, през послед-
ните години се появи понятието миграционен натиск и то започна да при-
добива нарастващо разпространение. Използва се от политици, експерти, 
журналисти и учени при опитите им да анализират и интерпретират този 
наистина нов аспект на международните миграции. Независимо от разно-
посочността в акцентите като доминиращ се налага изводът, че миграцион-
ният натиск е едно от основните предизвикателства пред сигурността на 
всички държави и региони, през които преминават миграционните марш-
рути, чиято крайна цел е европа. 

така например през 2013 г. в доклад на Консултативния съвет по на-
ционална сигурност се казва, че „засиленият миграционен натиск е едно от 
най-сериозните предизвикателства пред националната сигурност на Бълга-
рия през последните години“1. в Националната отбранителна стратегия от 
2016 г. е посочено, че състоянието на националната сигурност е повлияно от 
бежанският натиск, кризата в украйна и нарастващата опасност от терорис-
тични атаки.2 През 2016 г. президентът росен Плевнелиев заяви, че „засилени-
ят миграционен натиск представлява най-голямото предизвикателство пред 
еС“3.

Като отговор на тези предизвикателства на национално ниво бяха при-
ети редица документи, имащи за цел справянето с миграционния натиск. 
Сред тях се открояват приетият през 2013 г. план на МС за овладяване на 
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кризисната ситуация, възникнала следствие на засиления миграционен на-
тиск към територията на република България. През 2014 г. правителството 
одобри доклада на Мвр за предприетите действия от органите на държавна-
та власт по управление на кризата, породена от засиления миграционен на-
тиск. в момента в страната действат Стратегията за интегрирано гранично 
управление на република България (2014 – 2017), Националната стратегия 
в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011 – 2020) и На-
ционалната стратегия за интеграцията на лицата, получили международна 
закрила в република България (2014 – 2020). във всички тях се отделя спе-
циално внимание на миграционния натиск.

Независимо че при задълбоченото изучаване на това явление бе из-
градена теоретична концептуална рамка, в цитираните документи липс-
ват дефиниция и утвърдена методология за изследването му. Изключение 
от тази тенденция е публикуването на данни по някои от разработените от 
европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по 
външните граници на държавите, членки на европейския съюз, Фронтекс – 
ФраН-индикатори, но те не покриват всички аспекти на миграционния на-
тиск. в резултат на това в България миграционният натиск се отчита пред 
обществеността най-вече чрез броя на регистрираните случаи на нелегална 
имиграция и чрез съпоставянето с предходен период се правят изводи за 
неговото намаляване или увеличаване. този подход доведе не само до все 
по-произволното използване на понятието в научни и публицистични тек-
стове, но и до реални затруднения при представянето на силата на мигра-
ционния натиск върху България пред европейските ни партньори.

в резултат на проведени поредици от кръгли маси, дискусии и науч-
но-практически конференции постепенно бе възприета следната дефини-
ция за миграционния натиск:

Миграционният натиск изразява въздействието на миграционните по-
тоци върху държавната граница на транзитната или приемащата държава 
чрез търсенето на възможност за нейното преминаване. той е резултат от 
една започнала в страните на произход, но все още незавършила в приема-
щите държави международна миграция, породена от изолираното или ком-
бинирано въздействие на демографски, икономически, социални, полити-
чески или екологични причини. Мигрантите, упражняващи миграционния 
натиск, са част от потенциалната миграция на страните на произход, на коя-
то не е позволено да се реализира вследствие на ограниченията, въведени от 
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транзитната или приемащата държава. Броят на мигрантите, упражняващи 
миграционния натиск, показва степента на развитие на миграционния про-
цес и неговия потенциал, ако не бъде овладян.

тук трябва да се има предвид, че използваната от Фронтекс термино-
логия като нелегално преминаване на държавната граница (illegal border-
crossing) или нелегално влизане (illegally enter) е официално възприета в еС 
и тя няма отношение към статута, който са придобили или биха придобили 
въпросните мигранти. така предложената дефиниция, без да отхвърля зна-
чението и ролята на теорията за предлагането на труда, обвързва мигра-
ционния натиск и със социалните, екологичните, политическите, в т.ч. и во-
енните фактори, които влияят при формирането на миграционните потоци.

Съобразно възприетата концепция за миграционния натиск, той въз-
никва още във фазата на взимането на решение за мигриране в страната на 
произход, когато мигрантът започва да събира сведения и се подготвя за 
бъдещето преминаване на държавната граница на приемащата държава. в 
този начален стадий миграционният натиск е индиректен (потенциален), 
тъй като мигрантът все още не е влязъл в досег с преградата, която трябва 
да преодолее. При самия опит за преминаване на границата миграционният 
натиск се превръща в директен (непосредствен).

Може да се приеме, че броят на мигрантите, упражняващи директния 
миграционен натиск, е динамично променящ се под влиянието на редица 
фактори като сезонност, възможности за транспорт, политическа конюнк-
тура и др. и в крайна сметка е по-малък от броя на мигрантите, формира-
щи потенциалния (индиректния) миграционен натиск, който е относително 
устойчив и не се променя под въздействието на кратковременни фактори.

При разработването на интегриран модел за изследване на миграцион-
ния натиск може да се ползва следната схема (Фиг. 1)

тъй като в крайна сметка силата на миграционния натиск зависи 
най-много от демографските структурни различия на населението в изпра-
щащите и приемащите държави, състоянието на икономиките им и разли-
ките в жизненото равнище, при разработването на един интегриран подход 
за изследването му трябва да се вземе предвид анализът на демографския 
натиск върху пазара на труда и участващата в него работна сила. за целта 
особено подходящо е използването на следната формула:

 MP = 
P10–14 – P60–64  – N∆I + C∆I

                      S
,
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където р10-14 е броят на населението във възрастовата група 0 – 14 години, 
р60-64 е броят на населението във възрастовата група 60 – 64 години, N∆I е 
броят на създадените за една година нови работни места, а C∆I е броят на 
закритите през същата година работни места.

Формулата установява определени демографски зависимости във въз-
растовата граница 0 – 64 години на потенциално мигриращо население. ако 
то се анализира през концепцията за навлизащите за първи път и оконча-
телно напускащите групата на трудоспособното население, пряко свързани 
с появата на миграционния натиск, то може да се обособи в три ясно разгра-
ничени възрастови групи:

•	 0	–	14	години –	долна	(входяща)	периферия;
•	 15	–	49	години –	ядро	на	групата	на	пазара	на	труда;
•	 50	–	64	години –	горна	(изходяща)	периферия.
тъй като не цялото население във възрастовата група 0 – 14 навлиза 

в групата 15+, в случаите, когато не са известни коефициентите за детска 
смъртност и емиграция, особено при държавите, които са в обществе-
но-политическа криза, може да се използват групировките за населението 
във възрастови групи с петгодишни интервали. Изчисленията с помощта 

Фиг. 1. Интегриран модел за изследване на миграционния натиск
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на възрастовите групи 10 – 14 и 60 – 64 са особено подходящи, като се има 
предвид, че с оглед на традиционния характер на голяма част от икономика-
та в страните на произход, може да се наблюдава трудова заетост и в горни-
те подрастващи възрасти. Миграционният потенциал Мр за една година се 
получава, като от средногодишната разлика между двете възрастови групи 
се изважда сумата на създадените за същата година нови работни места N∆I 
и закритите работни места C∆I. Когато стойностите на N∆I + C∆I са нуле-
ви или отрицателни, те могат да се игнорират, тъй като в този случай Мр 
е равен или дори хипотетично по-голям от средногодишна потребност от 
допълнителни работни места.

Получените резултати за излишъкът от работна сила, който може да 
се разглежда и като необходимост от създаването на адекватен поминък за 
населението, което за първи път излиза на пазара на труда, не трябва да се 
абсолютизират. С много по-голяма аналитична стойност е информацията, 
когато миграционният потенциал се отнесе към общия брой на населението 
или към населението в трудоспособна възраст. в първия случай ще има-
ме коефициент на миграционен потенциал (coefficient of migration potential, 
CMP), а във втория – специфичен коефициент на миграционния потенциал 
(specific coefficient of migration potential, SCMP). Подобен коефициент има 
следния вид:

 P10–14 – P60–64  – N∆I + C∆I
           5

P15–64  
SCMP =                                                    100

  
При това положение коефициентът за склонността към емигриране ε за 

дадена страна на произход i може да се изчисли като отношение на нейната 
актуална емиграция към миграционния ѝ потенциал.

 P10–14 – P60–64  – N∆I + C∆I
           5

EM
ε = 

С оглед на възприетата дефиниция за миграционния натиск, в реди-
ца случаи при изчисляването на големината на миграционния поток, който 
упражнява миграционния натиск, освен актуалната миграция от изпраща-
щата страна i в приемащата държава j трябва да се вземат предвид и преми-
налите през територията на страната j транзитни мигранти, когато същата 

.

.
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страна j не е тяхна крайна дестинация, а само междинен етап от маршрута 
им. това е така, защото въпросните транзитни мигранти също упражняват 
натиск за преминаване на държавната граница, макар че в някои случаи 
тяхната бройка не се отчита от статистиката на транзитната държава.

По своята същност това е транзитен миграционен натиск и той трябва 
да бъде разграничен от крайния натиск. транзитният миграционен натиск 
е ново миграционно явление, наблюдавано в еС след неговото разширява-
не. той е резултат от все още съществуващите значими социални различия 
между „старите“ и „новите“ страни членки, което прави последните значи-
телно по-малко привлекателни за имиграция. тъй като част от тези по-мал-
ко привлекателни в миграционно отношение държави се явяват външна 
граница на еС, която често пъти играе ролята на основна бариера пред пътя 
на миграционния поток към неговата крайна дестинация, именно тук се уп-
ражнява миграционният натиск с цел нейното преодоляване.

транзитният миграционен натиск не може да бъде изчислен чрез стан-
дартния коефициент за склонност към емигриране ε от изпращащата страна 
i в дадена приемаща държава j, когато последната е външна граница и играе 
основно транзитна роля по отношение на крайната дестинация на мигра-
ционния поток. транзитният натиск сам по себе си няма отношение към 
броя на актуалната имиграция в държавата, през която миграционният по-
ток само транзитно преминава. в същото време обаче той е свързан с броя 
на транзитно преминалите през предходни периоди мигранти и най-вече с 
натрупания от тях практически миграционен опит, който сегашните тран-
зитни мигранти се опитват да възпроизведат и развият най-вече чрез миг-
рационните мрежи.

от теоретико-практична гледна точка трябва да се има предвид също 
така, че факторите, влияещи върху транзитната миграция и транзитния 
миграционен натиск, по своята същност представляват самостоятелна гру-
па, различна от привличащите и изтласкващите фактори (push-pull factors), 
които от една страна, подтикват хората да напускат страната на произход 
(като икономически, социални или политически проблеми), а от друга – ги 
привличат в приемащите страни (икономическо развитие, социална и по-
литическа стабилност и др.) и които залягат в основавата на аналитичния 
миграционен „изтласкващо-привличащ модел“.4

Факторите, влияещи върху транзитната миграция, са главно регулира-
щи по отношение на пропускливостта на маршрутите, по които се прид-
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вижват миграционните потоци. При наличието на транзитен миграционен 
натиск транзитиращата държава се стреми или да не допусне на своя тери-
тория транзитния миграционен поток, или ако той вече е проникнал, да го 
улесни да я напусне по-бързо в посока крайната му дестинация.

Практическото значение на транзитния миграционен натиск може да 
нарасне в случаите на създаване на допълнителни прегради през транзит-
ните миграционни маршрути, в резултат на което миграционните потоци 
не се отказват да достигнат до крайната си цел, но или търсят алтернатив-
ни (обиколни) пътища, или пък са принудени да останат по-дълго време в 
тази транзитна държава. в такива случаи транзитният натиск се превръща 
в краен и това ще доведе до формалната поява на съществени изменения в 
показателите на миграционните потоци само защото в предишни периоди 
транзитиращата държава не е имала интерес надлежно да регистрира такъв 
тип мигранти. Практическото значение на този проблем ясно личи в докла-
да с прогнозите на частната американска разузнавателна агенция Стратфор 
за периода 2015 – 2025 г.: „Джихадистката заплаха ще засилва ислямофоби-
ята на запад и ще ускори раздробяването на европа. граничният контрол и 
изискванията за запазване на националната идентичност ще отслабят ев-
ропейския принцип за свободно придвижване на хора. затварянето на гра-
ниците ще доведе дотам, че западните Балкани ще станат „тясното гърло 
на бутилката“ за мигрантите, макар че там и без това е пълно с етнически 
и религиозни противоречия… европа ще се отнася с бежанците по съвсем 
друг начин. Ще бъде засилен граничният контрол, а страните, разположени 
по така наречения „Балкански маршрут“, ще се отнасят с по-голяма нетър-
пимост към мигрантите, пресичащи границите им. Или свободното прид-
вижване на хора ще бъде частично ограничено, или броят на страните – 
участнички в Шенгенското споразумение, ще бъде намален.

в резултат на всичко това за търсещите убежище ще стане по-трудно да 
стигат до Северна европа. Някои ще потърсят други маршрути, а други ще 
останат в западните Балкани. вероятността от насилие ще се увеличи, докол-
кото някои от мигрантите против волята си ще станат имигранти в страни, 
които и без това страдат от висока безработица и етническо напрежение“.5

от разглеждането на транзитния миграционен натиск като ново миг-
рационно явление за еС произтича и важният извод, че имиграционните 
процеси в неговата югоизточна периферия, в т.ч. и през България, вече не 
зависят само от изтласкващите и привличащите фактори по отношение на 
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миграционните потоци, но са в зависимост и от променящата се общоев-
ропейска имиграционна ситуация, която се явява регулатор на условията 
в транзитиращите маршрути. в случаите на наличие на значим транзитен 
миграционен натиск, освен общият брой мигранти от изпращащата страна i 
в приемащата държава j (IM(i→j)), трябва да се вземе предвид и общият брой 
транзитни мигранти от изпращащата страна i, преминали през транзитната 
държава j към крайната си дестинация (TM(i→j)). На практика това е броят 
на актуалната имиграция в крайната приемаща държава, преминала тран-
зитно през държавата j, за която се прави изследването.

тук също така трябва да се има предвид, че при изчисляването на 
склонността към емигриране на базата на актуалната миграция част от нея 
пребивава в приемащите държави като нерегистрирана транзитна или вре-
менна и постоянна нелегална имиграция, която е трудно да бъде отчетена 
статистически точно. Практиката показва, че не са малко случаите на лица, 
подали молби за закрила, но след това напуснали страната, или лица, полу-
чили бежански или хуманитарен статут, но след това напуснали държавата, 
която им го е предоставила. Често пъти подобна информация е обект на 
експертен анализ, но не намира отражение в окончателните статистически 
данни, тъй като не попада в нито една от обособените групи. Може да се 
наблюдава и обратната тенденция, когато лица, които по принцип са тран-
зитни мигранти, при възникването на трудно преодолими препятствия към 
крайната им дестинация могат да бъдат принудени да останат против во-
лята си в транзитната държава и тогава попадат в групата на имигрантите.

затова в такива случаи коефициентът за склонност към мигриране от 
изпращащата страна i в приемащата държава j е желателно да бъде кориги-
ран с допълнителен коефициент за корекция k на базата на експертни оцен-
ки съгласно констатираната практика в приемащата държава през изслед-
вания или предходни периоди. в някои случаи коефициентът за корекция k 
не е задължителен при изчисляването на миграционния натиск, напр. при 
лицата, които са регистрирани като бежанци или имигранти, а впослед-
ствие са напуснали приемащата страна и са отишли в друга, с което са ста-
нали транзитни мигранти или обратното, тъй като и в двата случая участват 
във формирането на миграционния натиск. значението на коефициента за 
корекция k обаче може да бъде голямо при изясняване на социо-демограф-
ските последици от различните варианти на миграционен натиск.
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Когато липсват възможности за определяне на емиграционния на-
тиск еН(i) чрез детайлно проучване на броя на лица, изявили желание да 
напуснат страната на произход i, и най-вече когато този натиск трябва да 
се изчисли за определена приемаща страна j, в такива случаи трябва да се 
oпредели големината на хипотетичния миграционен поток чрез коефици-
ента за склонност към мигриране от страната на произход i в приемаща 
страна j, т.е. ε(i→j):

                                                                  ,

 

 P10–14 – P60–64  – N∆I + C∆I
           5

IM(i→j) + IM(i→j) + k
ε (i→j) = 

където IM(i→j) е общият брой мигранти от изпращащата страна i в приема-
щата държава j, TM(i→j) е общият брой транзитни мигранти от изпращащата 
страна i, преминали през транзитната държава j към крайната си дестина-
ция, а k е коефициент за корекция.

големината на хипотетичния миграционен поток MF(i→j), който тръгва 
от страната на произход i и оказва потенциален миграционен натиск върху 
приемащата или транзитна страна j, има следния вид:

MF(i→j) = МP(i) ε(i→j).

възникващият в страните на произход потенциален миграционен на-
тиск е устойчив и бавно променящ се във времето, като измененията му 
следват главно промените в демографските и икономическите процеси. 
Красноречив пример за неговата устойчивост са миграционните потоци към 
еС преди и след 2016 г. До пролетта на 2016 г. съществуваше сравнително ле-
сен достъп до еС, но със затварянето на Балканския миграционен маршрут 
преминаващият миграционен поток силно намаля. този факт обаче сам по 
себе си не води до автоматично намаляване на потенциалния миграционен 
натиск, тъй като не е настъпила съществена промяна в демографските, со-
циално-икономическите и политическите процеси в страните на произход. 
единствено е намалял непосредствения миграционен натиск по конкретния 
миграционен маршрут и това е по-скоро показател за овладяване на миг-
рационния процес и миграционния риск. в същото време съществуващите 
миграционни потоци започнаха да търсят алтернативни маршрути, като се 
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пренасочиха по Централносредиземноморския миграционен маршрут към 
Италия. в момента еС се опитва да засили контрола по централното Сре-
диземноморие, което обаче води до търсенето на нова входна точка, която 
ще бъде поредното разкрито от мигрантите най-слабо звено в системата за 
охрана на външните граници на еС.

С оглед на тази динамика в поведението на миграционните потоци, 
по-целесъобразно е транзитният миграционен натиск да се изчислява не за 
една, а за група съседни държави, през които преминава даден миграционен 
маршрут, и да се анализира цикличността в неговото използване. за цел-
та е уместно да се въведе индекс на годишна натовареност на миграционен 
маршрут (ИгНММ), като броят на мигрантите, преминали по миграцион-
ния маршрут (М мм) за една година, се отнесе към общия брой мигранти, 
преминали по всички миграционни маршрути за същия период.

ИгНММ = М мм / М общо х 100 (t).

Независимо от известната условност при оценката чрез изчисляването 
на големината на миграционния потенциал и на хипотетичния миграционен 
поток се установява влиянието на състоянието на икономиката и структур-
ните различия, произтичащи от демографските процеси в отделните групи 
от населението, и последиците от това за работната сила и формиращите 
се миграционни потоци. Предложеният подход елиминира временните раз-
личия между търсенето и предлагането на труд, което е напълно оправда-
но особено в случаите с голям дял на традиционния поминък в страните 
на произход, където заетостта е не само индивидуална, но и семейна. зна-
чението на метода нараства още повече при наблюдаваната днес криза на 
държавността в страните на произход и произтичащата от това липса на 
допълнителни статистически данни.

за да се анализира миграционният потенциал и породеният от него 
миграционен натиск, трябва да се вземат предвид данните за периода 2009 – 
2016 г. за Близкия изток и Северна африка, тъй като именно от тези реги-
они тръгват миграционните потоци. При изчисляването на миграционния 
натиск са използвани данните на Фронтекс, като са сумирани показателите 
за разкрити случаи на нелегални влизания, нелегален престой и предотвра-
тени влизания в еС през периода 2009 – 2016 г.6
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Данните показват, че стойностите на миграционния потенциал са 
устойчиви и се изменят бавно през периода, като варират от 6,32 до 6,63 
млн. души, което потвърждава извода, че именно заместващото търсене е 
стабилният компонент при предлагането на работна ръка. в същото време 
обаче миграционният натиск върху европа не се развива в същата зависи-
мост. При него колебанията са от 474 хил. до 2,664 млн. регистрирани случая. 
тези данни показват, че не само демографските и икономическите фактори 
определят миграционния натиск, но че трябва да се отчитат действията на 
останалите важни детерминанти като политически и военни конфликти, 
неблагоприятни климатични изменения и катаклизми или ефектите от 
функционирането на миграционните мрежи. въпреки това обаче именно 
миграционният потенциал разкрива броя на населението със специфични 
възрастови характеристики, което би могло да мигрира под действието на 
различни фактори и по този начин то или част от него се превръща в по-
тенциална миграция. анализът на данните за непосредствения миграцио-
нен натиск показва, че независимо от неговите годишни колебания той се 

Фиг. 2. Миграционен потенциал (общо на Близкия Изток и Северна Африка), 
непосредствен миграционен натиск върху ЕС за периода 2009 – 2016 г. и линеарен 
тренд по данни на ООН и Фронтекс (2016). Изчисления на автора. 

МИГРАЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА 
АФРИКА И МИГРАЦИОНЕН НАТИСК ВЪРХУ ЕС, 2009 – 2016

Миграционен потенциал на Близкия изток и Северна Африка

Миграционен натиск върху ЕС

Линеарен тренд (Миграционен натиск върху ЕС)
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развива в рамките на миграционния потенциал и не го надхвърля. това оз-
начава, че на практика миграционният потенциал разкрива хипотетичната 
горна граница на възрастово специфична група от населението, сред чиито 
представители би могло да възникне склонност към емигриране и по този 
начин да се упражни миграционен натиск от миграционни потоци, тръгва-
щи основно от изпаднали в криза на държавността страни на произход.

Изключително важно е при анализа на миграционния натиск върху ев-
ропа да се вземат предвид данните на Фронтекс за неговото проявление по 
години. тук трябва да се има предвид, че през и в съседство на България 
преминават два основни миграционни маршрута за еС: Източносредизем-
номорският и западнобалканският.

Таблица 1
Разкрити нелегални влизания извън ГКПП на имигранти по основните миграционни 

маршрути и общо за ЕС през периода 2009 – 2016 г.

Маршрут
година

общо %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Източно- 
средиземно-
морски

39975 55688 57025 37224 24799 50834 885386 182 277 1333208 42,38

западно-
балкански

3089 2371 4658 6391 19951 43357 764038 130261 974116 30,96

Централно- 
средиземно-
морски

11043 4450 64261 15151 45298 170664 153946 181459 646272 20,54

Циркулиращ 
маршрут от 
албания към 
гърция

40250 35297 5269 5502 8728 8841 8932 5121 117940 3,75

западно- 
средиземно-
морски

6642 5003 8448 6397 6838 7243 7004 10231 57806 1,84

Източни  
граници

1335 1052 1049 1597 1316 1275 1927 1349 10900 0,35

западно- 
африкански

2244 196 340 174 283 276 874 671 5058 0,16

Черноморски 1 0 0 1 148 433 68 1 652 0,02

Други 20 3 1 0 4 10 2 1 41 0

общо 104599 104060 141051 72437 107365 282933 1822177 511371 3145993 100

Източник: Фронтекс (2017).
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общо през периода 2009 – 2016 г. в еС са регистрирани 3 145 993 неле-
гални влизания на имигранти извън гКПП, като тези случаи представля-
ват 99,69 % от всички нелегални влизания. Най-голяма е натовареността на 
Източносредиземноморския, западнобалканския и Централносредизем-
номорския миграционен маршрути. Началото на тези маршрути започва в 
Близкия изток и Северна африка, поради което по тях се придвижват миг-
ранти, чиито страни на произход се намират в тези два региона и в нами-
ращите се зад тях части на азия и африка. Малкият относителен дял от 
0,35 % на нелегалните влизания през източните граници на еС потвърждава 
извода, че именно демографските структурни различия между изпраща-
щите и приемащите държави и най-вече броят на навлизанията за първи 
път и окончателното напускане на групата на населението в трудоспособна 
възраст са от решаващо значение при силата на миграционния натиск. тук 
трябва да се подчертае, че по-голямата част от мигрантите по този маршрут 
са граждани на афганистан, виетнам и Сирия, които само са използвали 
украйна, Беларус или русия за транзитен коридор, т.е. маршрутът през из-
точните граници се използва като обходен, през който основно се придвиж-
ват мигранти от Близкия Изток и Северна африка.

особеност на миграционната статистика на Фронтекс е, че при нея ре-
гистрираната единица е констатиран случай, т.е. възможно е едно и също 
лице, особено ако използва различни самоличности, да бъде регистрирано 
няколко пъти. значимостта на проблема е видна от факта, че мигрантите 
по Източносредиземноморския миграционен маршрут за първи път биват 
регистрирани в гърция, след което напускат територията на еС, продъл-
жават по западнобалканския миграционен маршрут и отново влизат в еС 
през Хърватия, унгария или австрия, като повторно биват регистрирани.*  
Може да се приеме, че в по-голямата си част мигрантите са едни и същи, по-
ради което става въпрос за двойно регистриране. в случая подобна двойна 

*  През по-голямата част от изследвания период извършваната регистрация в гърция и дър-
жавите от западните Балкани не се прави съгласно всички изисквания на Дъблинския ре-
гламент, а основно се регистрира броят мигранти без снемане на самоличността. в същото 
време някои мигранти съзнателно използват различни самоличности. Подобна практика е 
неизбежна с оглед на позволеното допускане на територията на еС на мигранти без докумен-
ти за самоличност и съществуващите затруднения при снемането и бавния обмен на биомет-
рични данни. така например в края на 2016 г. специална комисия от германската полиция в 
Брауншвайг, федерална провинция Долна Саксония, разследва над 300 случая на измами със 
социални помощи от страна на лица от Судан, търсещи убежище, които са се регистрирали в 
няколко първични приемни центрове с различни имена, като един от кандидатите за убежи-
ще имал 12 самоличности (Бта, 02.01.2017).
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регистрация е оправдана, тъй като става въпрос за упражняван миграцио-
нен натиск на различни външни граници на еС, макар и от едни и същи 
лица.

Независимо от тези особености на миграционната статистика данните 
недвусмислено говорят, че най-висока е натовареността на Източносреди-
земноморския миграционен маршрут, а западнобалканският е негово про-
дължение, поради което и двата са основни за еС, а България и гърция иг-
раят ролята на входни врати.

в табл. 2 са отразени разкритите случаи на нелегални влизания извън 
гКПП по Източносредиземноморски и западнобалкански миграционен 
маршрут и броят на мигрантите по страни на произход през периода 2009 – 
2016 г.

Таблица 2
Разкрити нелегални влизания извън ГКПП по Източносредиземноморския  

и Западнобалканския миграционен маршрут и мигранти по страни на произход  
през периода 2009 – 2016 г.

Маршрут
година

общо %2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Източно- 
средиземно-
морски

39975 55688 57025 37224 24799 50834 885386 182 277 1333208 100

По море 28848 6175 1467 4370 11831 44057 873179 174 605 1144532 85,85
Сирия 184 139 76 906 5361 27025 489011 81 570 604272 45,32
афганистан 11758 1373 310 1593 4080 11582 212286 41 775 284757 21,36
Ирак - - 76 47 57 382 90130 26 573 117265 8,80
Други 5675 416 1005 1824 2333 5068 81752 24 687 122760 9,21
По суша 11127 49513 55558 32854 12968 6777 12207 7 672 188676 14,15
Сирия 354 495 1216 6216 7366 4648 7329 3 015 30639 2,30
Ирак 2674 2704 1054 987 372 483 2591 1 405 12270 0,92
афганистан 639 21389 19308 7973 2049 893 1349 1 345 54945 4,12
Други - - 33980 17678 3181 753 938 1 907 58437 4,38
западно- 
балкански 3089 2371 4658 6391 19951 43357 764038 130261 974116 100

Неуточнени - - 75 39 38 153 556258 102430 658993 67,65
Сирия - 12 34 178 1171 7320 90065 - 98780 10,14
афганистан 700 469 983 1665 2174 8342 53237 10620 78190 8,03
Други 2389 1890 3566 4509 16568 27542 64478 17211 138153 14,18
Източник: Фронтекс (2017).
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общо за този период по Източносредиземноморския миграционен път 
са били регистрирани 1 333 208 преминали нелегално границата имигранти, 
като това количество е 42,38 % от всички нелегални влизания в еС. По Бал-
канския миграционен маршрут са регистрирани 974 116 нелегални влиза-
ния или 30,96 %, което го поставя на второ място по значимост като входна 
врата. На трето място се нарежда Централносредиземноморският маршрут 
с 646 272 регистрирани нелегални влизания или 20,54 %.

анализът на динамиката на натоварване на основните миграционни 
маршрути към еС показва наличието на определени закономерности.

Фиг. 3. Стойности на коефициентите за годишна натовареност на 
Източносредиземноморския, Централносредиземноморския и Западнобалканския 
миграционен маршрут към ЕС през периода 2009 – 2016 г.
Източник: Фронтекс (2017). Изчисления на автора.

графиката ясно показва слабостите в регистрацията на мигрантите по 
западнобалканския миграционен маршрут през периода 2009 – 2013 г. През 
този период държавите по неговото протежение отказваха или регистри-
раха малък брой мигранти съгласно изискванията на европейското зако-
нодателство, което обяснява ниските стойности. Подобен резултат обаче е 
формален и той не отразява действителното състояние на миграционните 
процеси. едва след 2013 г. настъпиха изменения и подобрения в практиката 
по регистриране и те показаха действителната зависимост между западно-
балканския и Източносредиземноморския миграционен маршрут.

Източносредиземноморски

Централносредиземноморски

Западнобалкански

Заподносредиземноморски

Затворен Балкански маршрут
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в същото време е налице добре изразена обратнопропорционална зави-
симост в натоварването на двата основни входни миграционни маршрути в 
еС: Източносредиземноморския и Централносредиземноморския. При по-
вишаването на натовареността в използването на единия се намалява натова-
реността на другия и обратно. Първият такъв динамичен цикъл е завършил 
през 2011, вторият през 2014, след което е започнал третият, продължаващ и в 
момента. тук трябва да се има предвид, че наблюдаваното явление не предста-
влява статистическа цикличност с характерните за нея равни времеви интер-
вали, а е по-скоро социо-динамичен процес, резултат от догонващата събити-
ята европейска миграционна политика и се изразява в това, че създаването на 
препятствия пред пътя на миграционните потоци по единия маршрут води 
до тяхното пренасочване към другия, тъй като миграционният натиск като 
функция на миграционния потенциал е постоянен.

разглежданият период е твърде къс, за да се правят по-задълбочени об-
общения и дългосрочни прогнози. Към настоящия момент обаче моделът 
е устойчив и в краткосрочен план с голяма достоверност може да се напра-
ви изводът, че през 2016 г. е достигната линията на пресичане на третия 
динамичен цикъл, като в началото на 2017 г. тенденцията е да продължи 
да се увеличава натовареността на Централносредиземноморския мигра-
ционен маршрут за сметка на Източносредиземноморския. в досегашните 
два случая последвалият период от точката на пресичане до достигане на 
върховите стойности на коефициента е продължавал от няколко месеца до 
една година, след което миграционният натиск е овладяван и е започвал нов 
динамичен цикъл чрез пренасочването на мигранти към алтернативния 
маршрут. това означава, че ако се запазят тези тенденции, още през 2018 
г. може да се допусне началото на четвърти динамичен цикъл, изразяващ 
се в пореден опит за пренасочване на миграционните потоци към Източ-
носредиземноморския миграционен маршрут или пък търсенето на други 
алтернативни маршрути.

Констатираната закономерност в динамиката на натоварване на Цен-
тралносредиземноморския и Източносредиземноморския миграционни 
маршрути указва, че е изградена устойчива евро-Средиземноморска мигра-
ционна система и оттук възниква въпросът за практическите последици от 
този факт за България.

от 2014 г., когато бяха регистрирани 39 нелегални преминавания на 
транзитни мигранти от България в Македония и 820 преминавания от Бъл-

•   сПАс тАшев  •



111

гария към Сърбия, Фронтекс започна да разглежда линията България  – 
Сърбия  – унгария като оформил се вторичен миграционен маршрут на 
Балканите. от тази гледна точка за прогнозирането и овладяването на миг-
рационния натиск върху страната ни е важно да се изясни дали намалява-
нето на натовареността на западнобалканския миграционен маршрут води 
до намаляване и на движението по вторичния маршрут през България или 
затрудненията по придвижването през западните Балкани водят до търсене 
на алтернативни маршрути в съседство, в резултат на което миграционният 
натиск върху страната ни се увеличава.

Наблюдаваните слабости в регистрацията на мигрантите, придвижва-
щи се по западнобалканския миграционен маршрут през периода 2009  – 
2013 г., не позволяват да се направи задълбочен статистически анализ. ако 
обаче броят мигранти, преминали през западнобалканския миграционен 
маршрут, се разглежда като естествено продължение на процесите по Из-
точносредиземноморския, то съпоставянето на данните за него и за вторич-
ния миграционен маршрут България – Сърбия – унгария би ни дало части-
чен отговор на този въпрос.

На Фиг. 4 са отразени темповете на годишно нарастване (в %) на броя 
на преминалите мигранти по Централносредиземноморския, Източносре-
диземноморския и вторичния миграционен маршрут България – Сърбия – 
унгария.

Сравняването на подобни темпове дава информация само за най-об-
щите тенденции, но като цяло може да се направи изводът, че изменението 
на годишните темпове на нарастване следва динамиката на коефициентите 
за годишна натовареност на двата основни миграционни маршрута, макар 
че зависимостта е по-слабо изразена. в същото време е налице относителна 
„самостоятелност“ на вторичния миграционен маршрут България  – Сър-
бия – унгария. така например през периода 2011 – 2013 г., когато темпове-
те на годишно нарастване на преминалите по Източносредиземноморския 
маршрут намаляват, при вторичния миграционен маршрут през България 
те се увеличават. През други периоди пък се наблюдава обща тенденция към 
намаляване или увеличаване на стойностите, макар че са налице и големи 
различия между тях.

от подобно миграционно поведение може да се направи изводът, че 
дори да се постигне пълно затваряне на западнобалканския миграционен 
маршрут, вероятността за опити за преминавания по вторичния миграцио-
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нен маршрут през България не трябва автоматично да се изключва. от една 
страна, в подобна посока работят увеличаващият се брой на трафикант-
ските мрежи, в които участват български граждани, а от друга – опитите за 
разработването на алтернативни варианти на маршрута от България през 
румъния или повторно отваряне на Черноморския маршрут. Стойностите 
на миграционния потенциал на страните на произход ще продължат да на-
растват до 2030 г., но и след този период ще бъдат високи, което задължава 
България като трета по големина входна врата към еС да не намалява мер-
ките за овладяване на миграционния натиск независимо от наблюдаваните 
периодично тенденции за намаляване на натовареността при използването 
на Източносредиземноморския и западнобалканския миграционен марш-
рут, които са временни и са последица от преминаването от един динамичен 
цикъл към следващ.

Фиг. 4. Темпове на годишно нарастване (в %) на броя на преминалите мигранти по 
Централносредиземноморския и Източносредиземноморския миграционен маршрут и 
вторичния миграционен маршрут България – Сърбия – Унгария за периода  
2009 – 2016 г.
Източник: Фронтекс и Държавна агенция за бежанците (2017). Изчисления на автора.

Източносредиземноморски

Вторичен маршрут България – Сърбия

Централносредиземноморски
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за да се проследи непосредственият миграционен натиск върху Бълга-
рия, най-подходящо е да се използват FRAN-индикаторите за България за 
периода 2009 – 2017 г.

Таблица 3
FRAN-индикатори за България през периода 2009 – март 2017 г. по тримесечия. 

Източник: административна справка на Главна дирекция „Гранична полиция“ (2018).

триме-
сечие

FRAN-индикатори
Нелегал-
ни влиза-
ния извън 

гКПП

Нелегални 
влизания 

през 
гКПП

разкрити 
органи-

затори на 
канали за 
незаконно 
премина-

ване

разкрит 
нелегален  
престой

откази 
за допус-
кане на 
влизане

разкрити 
фалшиви 

документи

решения за 
връщане на 
незаконно 
пребивава-

щи

реализирани 
връщания 

на незаконно 
пребивава-

щи

2008 НД НД НД НД НД НД НД НД
2009 НД НД 29* НД 1658* НД НД НД
2010 НД НД 22* НД 2035* НД НД НД

2011

1 140 42 23 1123 486 12 581 147
2 130 38 19 1021 786 41 453 258
3 169 85 67 1502 1335 22 578 205
4 222 33 30 1094 645 40 492 229

2012

1 125 71 18 811 430 6 544 250
2 172 30 30 505 702 10 428 249
3 553 58 76 612 1273 16 700 178
4 898 53 63 1242 676 38 1279 233

2013

1 728 32 50 1453 420 100 732 147
2 1082 25 42 712 506 33 977 238
3 3673 28 75 1596 760 95 1522 265
4 5621 79 72 2783 382 104 2430 324

2014

1 432 63 64 6665 374 80 6071 283
2 991 255 82 2379 462 73 2406 285
3 1829 481 264 3964 802 171 3345 192
4 1215 953 155 2440 492 164 5804 192

2015

1 978 1019 125 3316 239 84 3158 146
2 1543 758 118 4548 459 66 4987 181
3 3033 630 149 6486 865 95 7761 170
4 1755 641 177 8454 404 70 8272 160

2016

1 910 242 73 1925 362 67 1798 129
2 682 93 118 1396 288 36 1779 150
3 4774 345 132 3625 797 42 4423 301
4 5351 250 110 3863 598 73 3622 646

2017

1 1533 89 48 921 476 26 713 747
2 488 123 46 1115 691 НД 978 423
3 404 67 43 1673 929 НД 873 344
4 202 93 47 928 768 46 617 217

общо 
за пе-
риода 
2011 – 
2017

39633 6676 2316 68152 17407 1600** 67323 7289

Бележка: * непълни данни, ** липсват данни за 2-ро и 3-то тримесечие на 2017 г.
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На Фиг. 5 е представен непосредственият миграционен натиск върху 
България по години и тримесечия. На фигурата ясно личат сезонните ко-
лебания на непосредствения общ миграционен натиск. в повечето случаи 
той е най-ясно изразен през или към края на 3-тото тримесечие (летния 
период и ранната есен), след което започва да намалява, докато достигне 
най-ниските си стойности през 1-вото и 2-рото тримесечие (зима и ранна 
пролет). При отделните негови компоненти обаче има известни различия. 
така например най-голям е делът на разкрития нелегален престой през 
4-тото и 1-вото тримесечие. Най-вероятно това означава, че мигрантите са 
влезли на територията на България през пролетта или лятото, но поради 
настъпването на застудяването не са могли да продължат по своя маршрут 
и са били принудени да останат временно, като през този период са били 
разкрити и регистрирани от миграционните служби.

Фиг. 5. Непосредствен миграционен натиск върху България през периода 2011 –2017 г. 
Източник: Административна справка на ГД „Гранична полиция“ (2018).
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от гледна точка на реалния демографски ефект от миграционния на-
тиск, значение има групата на лицата, поискали убежище в България. Да-
нните за тази група са отразени в табл. 4.

Таблица 4
Информация за лицата, потърсили закрила и взетите решения за периода 1993-2017 г. 

година Брой по-
търсили 
закрила

Предоставен статут откази Прекратено 
производство

общ брой 
решения

Бежанец Хуманитарен общо

1993 276 0 0 0 0 0 0
1994 561 0 0 0 0 0 0
1995 451 73 14 87 6 28 208
1996 283 144 13 157 28 132 474
1997 429 145 2 147 28 88 410
1998 834 87 7 94 104 235 527

1999 1349 180 380 560 198 760 2078
2000 1755 267 421 688 509 996 2881
2001 2428 385 1185 1570 633 657 4430
2002 2888 75 646 721 781 1762 3985
2003 1549 19 411 430 1036 528 2424
2004 1127 17 257 274 335 366 1249
2005 822 8 78 86 386 478 1036
2006 639 12 83 95 215 284 689

2007 975 13 322 335 245 191 1106
2008 746 27 267 294 381 70 1039
2009 853 39 228 267 380 91 1005
2010 1025 20 118 138 386 202 864
2011 890 10 182 192 366 213 963
2012 1387 18 159 177 445 174 973
2013 7144 183 2279 2462 354 824 6102

2014 11081 5162 1838 7000 500 2853 17353
2015 20391 4708 889 5597 623 14567 26384
2016 19418 764 587 1351 1732 8932 13366
2017 3700 804 900 1704 3048 9662 14414

общо 83001 13160 11226 24426 12719 44093 81238
Източник: Административна справка на Държавна агенция за бежанците при МС (2018).

въз основа на тези данни може да се направи изводът, че миграционни-
ят натиск по своя характер е транзитен. от 83 001 души, поискали закрила в 
България през периода 1993 – 2017 г., е прекратено производството на 44 093 
души или 53.12 %. в по-голямата си част това са лица, които не са изчакали 
приключването на процедурата по разглеждане на молбата им за предоста-
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вяне на убежище и са се опитали да напуснат България на път към западна 
европа, или са се върнали назад. Чл. 279(1) на Българския наказателен ко-
декс, криминализира нерегламентираното прекосяване на границата, но в 
същото време това деяние се декриминализира, ако нарушителят е влязъл в 
страната и е поискал убежище. Когато обаче мигранти бъдат заловени при 
опит да напуснат незаконно страната или бъдат задържани и върнати от 
граничната полиция на съседни страни, деянието е наказуемо и чл. 16(1)13 
от закона за убежища и бежанците дава право на Държавната агенция за 
бежанците да прекратява процедурата по осигуряване на убежище на лица, 
които „са направили опит да напуснат страната, прекосявайки границата 
без разрешение“.

През същия период са удовлетворени молбите на 24 426 души или на 
29.43 % от всички кандидати, а 12 719 лица или 15.32 % са получили откази 
на молбите си за предоставяне на убежище в България.

ако се съпоставят данните през периода 2011 – 2017 г. на лицата, по-
лучили откази на молбите си за убежище и на реализираните връщания на 
незаконно пребиваващи граждани на трети страни (FRAN-индикатор 7в), 
ще се види, че броят им е приблизително еднакъв – лицата в първата група 
са 7068, а във втората – 7289 души. в същото време броят на издадените 
решения за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни 
(FRAN-индикатор 7а) е 67 323. ефективният брой връщания е на лицата, 
които са получили отказ на молбите за убежище в страната или не са потър-
сили такова.

разпределението по петте основни държави на произход на подалите 
заявление за закрила през периода 1993-2017 г. е отразено на Фиг. 6. Броят 
им следва основната структурата на миграционния поток, преминаващ през 
България. На първо място са лицата от афганистан – 25 218 души (30.38 %), 
следвани от лицата, родени в Сирия  – 21  051 (25.36 %), от Ирак  – 19  413 
души (23.39 %), от Пакистан – 2985 (3.6 %) и от 2125 души (2.56 %), които са 
лица без гражданство.

за да се изясни по-подробно упражняването на миграционния натиск 
върху България, трябва да се разгледа структурата на миграционните пото-
ци по календарни години през периода 2011 – 2017 г., когато това явление 
статистически се отчита (Фиг. 7).
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Фиг. 7. Разпределение по календарни години на потърсилите закрила в България през 
периода 2011 – 2017 г. по общ брой и от петте основни страни на произход.
Източник: Административна справка на ДАБ при МС (2018).

Фиг. 6. Брой на лицата от петте основни страни на произход на потърсилите 
закрила в България през периода 1993 – 2017 г.
Източник: Административна справка на ДАБ при МС (2018).
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от графиката е видно, че от общия брой на лицата, потърсили закрила 
в България през периода 2011 – 2017 г., 92.91 % са от петте основни страни 
на произход. търсещите закрила от Сирия са 33.18 %, следвани от граж-
даните на афганистан с 30.63 %, на Ирак с 23.18 % и Пакистан с 4.43 %. 
останалите 7.09 % от общия брой на лицата, потърсили убежище в Бълга-
рия, произхождат от Северна африка, Субсахарска африка, Средния изток, 
Югоизточна азия и дори от латинска америка.

за да се изясни реалната сила на миграционния натиск върху България, 
би трябвало да се вземе предвид и броят на транзитните мигранти. тъй като 
техният стремеж е да преминат транзитно през българска територия, без 
да бъдат регистрирани, за българските миграционни служби техният брой 
е неизвестен. Косвена информация обаче може да бъде получена от броя 
на нелегалните влизания, които сръбските миграционни власти са регис-
трирали при успешното преминаване на българо-сръбската граница. През 
2011 г. Фронтекс изнася информацията за първия регистриран случай на 
незаконно преминаване на българо-сръбската граница. от тогава до 2015 г. 
се наблюдава непрекъснато увеличаване на регистрираните случаи на неза-
конно преминаване на българо-сръбската граница от мигранти.

На базата на наличните данни няма как да се установи каква част от 
преминалите в Сърбия мигранти са били регистрирани в България и каква 
част са успели да преминат без какъвто и да е досег с българските мигра-
ционни власти. Съществуващите слабости по разкриването и регистраци-
ята на нелегално влизащите мигранти най-ясно личат при съпоставянето 
на данните за 2015 г. Според статистиката на главна дирекция „гранична 
полиция“ през тази календарна година са регистрирани 33 161 случая на 
незаконно влезли и незаконно пребиваващи мигранти. През същия период 
сръбските миграционни власти са регистрирали 48 495 случая на незаконни 
влизания на мигранти от България в Сърбия. това означава, че най-малко 
15 334 мигранти са преминали транзитно през България през 2015 г., без да 
бъдат разкрити от българските миграционни служби.

Независимо от факта, че при част от тези случаи става въпрос за двойна 
регистрация на едни и същи лица първо в България, а след това в Сърбия, 
на базата на установената от Фронтекс практика да се регистрират случаи-
те, а не лицата, често пъти на които не може да бъде снета самоличността, а 
също така като се има предвид, че става въпрос за опити и преминаване на 
различни граници, то в такъв случай може да се приеме, че непосредствени-
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ят миграционен натиск върху България през периода 2011 – 2017 г. се е из-
разявал в 193 490 регистрирани случая на опити и незаконно преминаване 
на границата на България.

На базата на средния вариант на прогнозите за населението на ооН 
и при условие че не настъпи подобрение в икономическото положение на 
тези страни, е изчислен очакваният годишен миграционен потенциал през 
периода 2020 – 2050 г. на населението на четирите основни държави на про-
изход на миграционния натиск върху България (Фиг. 8).

Фиг. 8. Очакван годишен миграционен потенциал (в хил.) през периода 2020 – 2050 г. 
на четирите основни държави на произход на миграционния натиск върху България, 
по средния вариант на прогнозите за населението на ООН (2018) и запазване на 
сегашното състояние на икономиките им. Изчисления на автора

През периода 2020 – 2050 г. населението на афганистан, Сирия, Ирак 
и Пакистан, от които тръгват миграционни потоци, оказващи миграцио-
нен натиск върху България, ще нарасне от 306.84 млн. души на 484.38 млн., 
Поради спецификата на възрастовата структура на населението им техният 
миграционен потенциал ще нараства до 5.77 млн. през 2027 г., след което 
плавно ще започне да намалява, за да достигне 4.39 млн. през 2050 г. Незави-
симо от това намаляване, той ще остане висок, а проявлението му ще зависи 
главно от икономическите, политическите и екологичните процеси в тези 
страни на произход.
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С оглед на статистическите данни, може с голяма достоверност да се 
направи изводът, че евро-Средиземноморската миграционна система ще 
оказва дълготрайно въздействие върху европа чак до 2100 г., а нейният пик 
ще бъде към 2030 г., когато на пазара на труда в Северна африка и Близкия 
изток всяка година ще излизат по около 7 млн. нови участници. Именно 
големият брой навлизания на младо население е основният фактор, който 
определя възрастовия облик на днешните мигранти, абсолютното мнозин-
ство от които са между 15 и 30-годишна възраст.

разнопосочността на демографските процеси на двата срещуположни 
бряга на Средиземно море ще доведе до възникването на нови геополити-
чески реалности. Малко след 2040 г. броят на населението на европа, от 
една страна, и на Северна африка и Близкия изток, от друга, ще се изравни. 
Според средния вариант на прогнозите на ооН, към 2100 г. населението на 
европа ще бъде около 650 млн., а на Северна африка и Близкия изток ще 
е почти 1 млрд. Демографската маргинализация на европа може да бъде с 
огромни негативни последици, като миграционният натиск ще играе клю-
чова роля. затварянето на очите или неразбирането на този проблем само 
ще доведе до неподготвеността на европа пред тези бъдещи неизбежни гео-
демографски процеси и тенденции за териториално преразпределение на 
населението. тяхното осмисляне от европейските и българските политици 
ще позволи да се разработят такива мерки за охрана на външните грани-
ци на еС, съответстващи на потенциала на миграционната заплаха, а също 
така да се разработи европейски план за целенасочена проактивна политика 
в страните на произход като основен елемент в действията за трайно нама-
ляване на миграционния натиск.

Колкото и да са условни тези предвиждания, при всички случаи разби-
рането, че при евентуално преодоляване на кризата в държавите на произ-
ход ще намалее миграционният натиск, е само частично вярно, защото оч-
ертаващите се разлики във възрастовата структура на населението са силен 
изтласкващ фактор. затова трябва да се очаква увеличаване на миграцион-
ния натиск по Източносредиземноморския миграционен път.
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тУрЦиЯ и еВрОПеЙСката 
МиГрантСка криЗа

Гл. ас. д-р Бойко маринков
Институт за балканистика с Център по тракология 

Българска академия на науките

Процесите в Близкия изток, започнали през 2011 г. и получили назва-
нието „арабска пролет“, доведоха до разрушаването на държавни и социал-
ни структури из целия регион и породиха поредица бежански потоци, пре-
раснали в една мащабна миграционна вълна, която през 2015 - 2016 г. разби 
привидно спокойния европейски континент. 

за турция, която още през 2014 г. се превърна в държавата, приела 
най-голям брой бежанци в света, това е критичен период на вътрешно- и 
външнополитически турбуленции. във вътрешнополитически план стра-
ната премина през един пълен цикъл избори – местни (март 2014 г.), пре-
зидентски (август 2014 г.) и парламентарни (юни 2015 г.), като последните 
имаха като резултат невъзможност за самостоятелно управление на Парти-
ята на справедливостта и развитието (ПСр) и политическа криза, довела до 
свикването на извънредни парламентарни избори. 

Между юни и ноември 2015 г., когато се проведоха извънредните избо-
ри, в турция се развиха няколко изключително важни и многопосочни про-
цеса, които оформиха политическата конструкция и обществената нагласа 
в дългосрочен план. започналото през 2013 г. разцепление между ердоган 
и някогашния му духовен учител Фетхулах гюлен и движението „Хизмет“, 
което години наред беше източник на идеологическа, кадрова и финансова 
подкрепа за ПСр, се разгоря с пълна сила, намирайки израз в уволнения, 
преследвания, арести и изземване на собственост1. С решения на специали-
зирания съд, създаден и използван като средство за натиск, през октомври 
2015 г. чрез назначаването на държавни попечители бяха неутрализирани 
мощни бизнес и медийни групи като „Кайнак Холдинг“, „Коза Ипек Хол-
динг“ и „заман Холдинг“. Натискът върху свободата на словото, репресиите 
срещу опозиционни медии, полицейските акции и задържания са допъл-
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вани от случаи на нападения върху журналисти и редакции, какъвто беше 
случаят с редакцията на най-големия ежедневник вестник „Хюриет“2. 

Чрез изказванията на политици от ПСр и проправителствени медии 
беше масово внушавано, че изборът на турците е де факто между еднопар-
тийно управление и хаос. И този хаос беше удобно инсцениран с края на 
продължилото две години и половина примирие и развитие по кюрдския 
въпрос. атентатът в пограничния град Суруч от 20 юли 2015 г. затвори стра-
ницата на т.нар. мирен процес и възобнови въздушните атаки срещу базите 
на Кюрдската работническа партия (ПКК) в Иракски Кюрдистан. Беше въ-
ведено военно положение и блокади в близките до границата със Сирия и 
населени с кюрди райони. Политически представители на местно и нацио-
нално ниво от прокюрдските Партията на свободата и демокрацията (ПСД) 
и Демократичната партия на народите (ДПН), бяха арестувани. Последваха 
месеци на сблъсъци, нападения и атентати, като този от 10 октомври по вре-
ме на митинг в анкара стана най-кървавият в историята на страната с над 
100 жервти и 500 ранени.

Драстичната промяна на политиката на ПСр по кюрдския въпрос беше 
обусловена както от вътрешнополитически фактори, така и от развитието 
на сирийската криза. във вътрешнополитически план внимателния прочит 
на резултатите от изборите през юни 2015 г. показа, че управляващата пар-
тия е загубила най-много гласове сред кюрдите и националистите и про-
мяната на дискурса и еднозначното обвързване на ПСД с тероризма като 
„политическо крило“ на ПКК, предприетите широкомащабни военни опе-
рации и всеобщата дестабилизация и атмосфера на страх позволиха на ПСр 
да се ситуира като гарант за стабилност и да си възвърне мнозинството в 
парламента3. 

По отношение на външнополитическия аспект неуспехът на турция да 
наложи реализацията на проекта за зони за сигурност в Сирия и нарастването 
на опасността от обявяване на самостоятелна кюрдска автономия по модела 
на Ирак доведоха до необходимостта от допълнителен инструмент за натиск 
върху СаЩ, Нато и еС. Стимулирането на мащабна миграционна вълна, 
която да фокусира вниманието върху конфликта в Сирия, повиши значител-
но възможностите за влияние на турската дипломация и беше нов елемент в 
развитието на турската външнополитическа стратегия, която от началото на 
близкоизточната криза през 2011 г. претърпя не една трансформация.
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арабската пролет, разглеждана първоначално като „безпрецедентна 
възможност“ за турция да се наложи като лидер в Близкия изток, скоро по-
каза ограниченото влияние на страната в региона, невъзможността да про-
вежда постоянна и последователна външна политика и тоталния провал на 
амбициите да бъде глобален играч. Сочената за перспективна и ефектив-
на доктрина на „нулеви проблеми със съседите“ се превърна в ситуация, в 
която турция няма нито една съседна държава, с която да няма проблеми 
и именно сочените като най-успешния пример за тази политика турско-си-
рийски отношения бяха подложени на незабавно преформулиране и се пре-
върнаха в дълготраен кризисен елемент във външнополитическата страте-
гия на турция4. 

в началото на кризата турската позиция се изграждаше на базата на 
проекта „турция – посредник“ между запада и арабските общества, и ед-
новременно с това като модел или образец на съчетанието на политическа 
демокрация и ислямски морал и традиции. До края на 2011 г. турция запази 
диалога с правителството на Башар ал асад, като едновременно с това оказа 
подкрепа на първите прояви на опозицията в лицето на Сирийския нацио-
нален съвет (СНС) и на Сирийската свободна армия (ССа). Контролирайки 
дискретно процеса на структуриране на сирийска опозиция и запазвайки 
стратегическото си партньорство с русия и Иран, турция се ситуира като 
важен регионален играч, организатор на международни контакти и не на 
последно място гостоприемен съсед.  

С преминаването на първата група от около 250 бежанци в провинция 
Хатай в края на април 2011 г., министър-председателят Давутоглу заяви, че 
турция е готова да приеме „тези, които не се чустват щастливи у дома“ и фак-
тически обяви политиката на отворени врати за сирийците. за няколко месе-
ца – от април до октомври, турските власти изградиха 8 бежански лагера, кои-
то в следващите 2 години се увеличиха до 20 и се оказаха достатъчни само за 
половината от регистрираните през април 2013 г. 400 хил. сирийски бежанци. 

Oчакванията на правителството, че кризата ще приключи бързо, до-
веде до един особен наратив по отношение на пристигащите в страната си-
рийци. Поради особености в законодателството5, правния им статут не е на 
бежанци, а са в режим на предоставяне на „временна закрила“, което позво-
лява да се спази принципът на невръщане и след регистрация да се осигури 
достъп до базисни хуманитарни услуги като подслон и здравна грижа. заед-
но с това в изявления на официални лица и дори документи на институции, 
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сирийците са наричани „гости“, което трябва да извиква в колективната па-
мет на обществото образа на турция като държава-благодетел за хората от 
ареала на някогашната османска империя6. 

Подобен е дискурсът и на турската дипломация. обявявайки, че случ-
ващото се в Сирия е „част от вътрешните дела на турция“7, ердоган изтъква 
историческата и морална отговорност, развита от Давутоглу под гръмкото 
„хуманитарната дипломация“. Пред нарастващия брой бежанци и по подо-
бие на ситуацията с войната в залива, през март 2012 г. турция настоява 
пред ооН за създаване на зона за безопасност в рамките на Сирия. едно-
временно с това са налице нееднократни опити за контрол върху части от 
сирийската територия чрез повторение на „либийския опит“ за сваляне на 
Башар ал асад със санкцията на Нато или на Съвета за сигурност на ооН.

още на първия си етап сирийската криза оказва влияние върху всички 
сериозни участници в близкоизточния геополитически театър: Съедине-
ните щати, които подготвят изтеглянето си от Ирак; Иран, който вече има 
стратегическо влияние върху шиитското мнозинство в Ирак, и алианите в 
Сирия; еС, който още през февруари 2012 г. с резолюция на европейския 
парламент иска незабавната оставка на президента Башар ал асад и демо-
кратизация на управлението. 

Немаловажен е и ефектът на сирийската криза върху кюрдския въпрос. 
Стратегическото оттегляне на правителствените сили от Северна Сирия 
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през 2012 г. позволи на кюрдската Партия на демократичния съюз (PYD) да 
се установи до турската граница и чрез обосбяването на трите кюрдски ан-
клава – Джазира, Кобане и африн, да се създаде една квазиавтономия, по-
зната под името рожава. това предизвиква остра турска реакция и мощни 
атаки на антиправителствените и проислямските сили. Новото изостряне 
на конфликта засилва мигрантския поток от тези райони и продължава да 
разширява броя и етническия състав на търсещите убежище в турция8.

През есента на 2013 г. сирийската криза навлиза в нова фаза, свързана 
с обвиненията за използване на химическо оръжие от страна на правител-
ствените сили срещу мирно население. Постигнатото руско-американско 
споразумение за унищожаване на химическите арсенали под международен 
контрол още веднъж възпрепятства опитите на правителството на реджеп 
т. ердоган да интернационализира конфликта и да открие пътя за фактиче-
ска интервенция в Сирия. външният министър на турция ахмед Давутоглу 
многократно изразява разочарование от липсата на действия за свалянето 
на президента Башар ал асад и от продължаващия застой в консолидаци-
ята на сирийската опозиция9. въоръжените сблъсъци между военните час-
ти, верни на президента асад, и опозиционните ислямистки и джихадистки 
формирования през 2013 г. разшириха миграционния и бежанския поток, 
който продължи да нахлува на турска територия10.

Известни надежди за международно регулиране на сирийския конфликт 
дава проведената през януари 2014 г. конференция „Женева–2“, която трябва 
да легитимира представителите на опозицията, конструирана и подкрепяна 
от Саудитска арабия и турция. общото убеждение е, че разпадът на Сирия на 
малки квазидържави няма да бъде допуснат, но че запазването на национал-
ното единство след подобна гражданска война е трудно постижимо11.

През юни 2014 г. сирийската криза прераства в нова фаза с окончател-
ното утвърждаване на терористичната ислямистка групировка „Ислямска 
държава“ на иракска и сирийска територия. установен е пълен контрол над 
провинция Ниневия и над богатия на петрол Мосул, обявен е „халифат“, а 
бежанската вълна вече обхваща над 500 000 нови мигранти.

турското правителство прави опит да координира действията си с пре-
зидента на Иракски Кюрдистан Масуд Барзани. атаката на джихадистите 
към сирийския кюрдски град Кобане, драматичните боеве в негова защита 
и проявената в този случай общокюрдска солидарност дават допълнителни 
аргументи за преоформянето на бежанския проблем от хуманитарен в по-
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литически, а по отношение на кюрдския проблем – и в стратегически по от-
ношение на геополитическата ос „анкара – ербил – Дамаск“ и цялостното 
поведение на турция в близкоизточния регион.

европейската бежанска криза 2015 г. –  
измерения и причини

Безпрецедентната бежанска вълна, която заля европа през 2015 г., по-
стави пред огромно предизвикателство не просто държавите-членки и ин-
ституциите на еС, а постави под съмнение самите принципи на функцио-
ниране и съществуване на общоевропейското пространство. По данни на 
Фронтекс и Международната организация по миграцията за 2015 г. в ев-
ропа са влезли 1 046 599 бежанци, като за сравнение в предходната 2014 г. 
броят им е бил около 279 хил. души. 

оказалите се в предните редици на „цивилизационното предизвика-
телство“ държави от Източна и Централна европа се наложи да се спася-
ват чрез изолационни механизми от дошенгенския период и задълбочиха 
междудържавните и междурегионални противоречия в рамките на еС12. 
ангажираните с гръцката финансова криза и руско-украинския конфликт 
европейски институции като че ли не забелязаха зараждането на тази ма-
щабна бежанска вълна, макар процесът да бе видим и лесно прогнозируем. 
Наличието на миграционен потенциал, натрупан от разрушаването на дър-
жавни и социални структури в Близкия изток, от дългогодишните процеси 
в афганистан и Пакистан, както и от вътрешната миграция в Сирия, Ирак, 
либия и Йордания, беше ясно различимо. 

Но какви са причините за реализирането на този потенциал в посока 
еС, до каква степен процесът е естествен или е резонно да говорим за сти-
мулирана миграция и каква е ролята на турция в конкретната ситуация?

На първо място, обективните фактори, свързани с напредването на „Ис-
лямска държава“ и „Фронт ал Нусра“, и развитието на конфликта предизвика-
ха поредна вълна на насилие, нестабилност и обхващането на все по-големи 
територии в активни военни действия. активните военни действия предиз-
викват няколко вълни на миграция от засегнатите райони. започналата през 
септември 2014 г. битка за Кобане, води до влизането на над 200 хил. сирийци, 
предимно кюрди, но през този период с напредването на „Ислямска държава“ 
към Мосул и ербил се наблюдава значително увеличаване на молбите за убе-
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жище и миграцията от Ирак и в частност Иракски Кюрдистан, афганистан и 
Иран. Продължаващият конфликт в региона води до около 6 млн. вътрешно 
разселени лица в Сирия, 4 млн. в Ирак и над 2 млн. в афганистан, които пред-
ставляват значителен миграционен потенциал. 

Не без значение за развитието на миграционната обстановка са и ре-
шенията на съседните Йордания и ливан де факто да затворят границите 
си за бежанци. През цялата 2014 г. Йордания ограничава достъпа на бежан-
ци до територията си, като първо затваря западния маршрут, а в средата 
на годината и неофициалните гранични пунктове на изток13. Ситуацията в 
ливан е подобна – за да спре притока на сирийски бежанци, които по това 
време вече са над 1,1 млн. души и съставляват 25 % от населението на стра-
ната, през януари правителството налага строги рестрикции на границата, 
а няколко месеца по-късно прекратява регистрацията на бежанци от ооН, 
което практически лишава нуждаещите се от достъп до всякаква хумани-
тарна помощ. 

засилването на миграционните процеси, породено от активните воен-
ни действия, заедно с пренасочването от вътрешна към външна миграция, 
а също и прекратяване приема на бежанци от Йордания и ливан, доведе 
до ефекта на фуния, концентрирайки значителен брой сирийски бежанци 
в турция. 

Източник: UNHCR, AFAD.
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едновременно с това се наблюдава промяна и в турската политика 
спрямо бежанците, като от началото на 2015 г. влизат в сила нови правила за 
пребиваване, затваряне на все повече гранични пунктове и недопускане на 
преминаването, включително и чрез употребата на оръжие спрямо желае-
щите да влязат в турция14. 

Променя се и отношението на турското общество към сирийските бе-
жанци. Съпричастността и състраданието, изразявани в първата година 
след началото на сирийската криза, постепенно започват да отстъпват и 
заедно с осъзнаването, че престоят им няма да има временен характер, на-
растват недоволството, страховете и открито негативното отношение. През 
лятото на 2014 г. силното социално напрежение в близките до границата 
градове газиантеп, адана, Кахраманмараш води до сблъсъци и протести15. 
значителното покачване цените на наемите, заедно с тежестта върху трудо-
вия пазар на нелегално работещите и ниско платени сирийски бежанци, се 
допълват от опасенията, че се цели промяна на етническия състав на някои 
гранични райони. в Хатай, съставен предимно от алевити, политиката на 
правителството се разглежда като част от „сунификацията“ на региона. Не 
без значение е и официалната риторика, която нарича бежанците „гости“, 
поставяйки ги в позицията не на хора с определени права, под институцио-
нална защита според международни норми, а по-скоро на възползващи се 
от филантропската благотворителност на турската държава. 

затова не е изненадващо, че общественото мнение еднозначно оценява 
намиращите се на територията на турция сирийци бежанци като заплаха. 
в проведено в края на декември 2014 г. изследване 62.2 % от хората споде-
лят виждането, че сирийските бежанци нарушават мира и причиняват срив 
на обществения морал чрез участието им в престъпления като нападения, 
кражби, контрабанда и проституция, а над 76.5 % са съгласни с твърдение-
то, че сирийците, които решат да останат в турция, могат да причинят много 
големи проблеми. турците не желаят сирийските бежанци да се заселват из 
цялата страна и над 72.6 % заявяват, че те трябва да бъдат настанявани само 
в лагери. Противно на разпространеното схващане, че споделяйки дългата 
911 км граница, между двата народа съществува сходство по отношение на 
религиозните и етнически характеристики, тези, които сподеят, че са кул-
турно близки, са едва 17.2 %, а тези, които смятат, че страните имат различ-
на култура, са 70.6 % 
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еднозначно е публичното мнение и по отношение на възможността да 
бъде предоставено гражданство на сирийски бежанци, като предложението 
е подкрепяно от едва 7.7 % от хората, докато 84.5 % изразяват крайно нега-
тивно становище по този въпрос. тази важна тема, която касае възможност-
ите за интеграция на сирийските бежанци, заедно с икономическите после-
дици и финансовата тежест са сред основните по време на предизборната 
кампания за вота през юни 2015 г. значително е недоволството, че турската 
държава предоставя помощ на бежанците в условията на немалка бедност и 
сред турците – 60.1 % са срещу предоставянето на такава помощ. а като част 
от негативите, 70.7 % от хората споделят мнението, че сирийските бежанци 
отслабват значително икономиката на турция16. 

тази гледна точка се изтъква перманентно от представители на опози-
ционните партии в кампаниите преди изборите през юни 2015 г. риториката 
е насочена не само срещу политиката на правителството по отношение на 
Сирия, но и срещу намиращите се в турция бежанци и тежестта им върху 
социалните услуги и икономиката. лидерът на опозиционната НрП Кемал 
Кълъчадароглу ясно посочва сирийците като залог в изборите. обещание-
то, че „ще изпратим сирийските ни братя обратно, там където принадле-
жат“17поражда огромна несигурност сред бежанците, особено при продъл-
жителните и неуспешни преговори за съставяне на кабинет. 

върху тази картина на силна вътрешна социална и политическа неста-
билност, съсредоточена в юли и август 2015 г., се наслагва и активизацията 
на турция по отношение на борбата с „Ислямска държава“. освен мобили-
зирането на сухопътни войски и авиация за засилен контрол и провеждане 
на операции в граничните райони започва изграждането на стена, която да 
предотврати влизането на терористи, но също и да затрудни преминаване-
то на бежанци18. Като елемент от споразумението със СаЩ за ползване на 
базата „Инджирлик“ турската дипломация отново поставя на дневен ред 
въпроса за изграждането на зона за сигурност на сирийска територия, като 
акцентът пада върху създаването на лагери в нея и условия за постепенното 
връщане на 1.7 млн. бежанци19. 

така през лятото на 2015 г. се натрупват редица фактори, стимулиращи 
миграцията на намиращите се в турция сирийски бежанци в посока европа. 
На първо място, липсата на перспектива за скорошно разрешаване на кон-
фликта в Сирия, разширяването на обхвата му към Ирак и тежката ситуа-
ция в либия се преплетоха с противоречивите сигнали от Берлин, че герма-
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ния е готова да посрещнат всеки бежанец и доведоха до логичното търсене 
на по-добър живот. 

Притокът на бежанци в европа през 2014 г. възлиза на около 278 хил. 
души, което е увеличение от два и половина пъти в сравнение с предходната 
година. Над 75 % от тях са влезли по море като в този период предпочитан е 
Централносредиземноморският маршрут през Италия. Но бежанската въл-
на през 2015 г. се различава количествено и структурно от тази през изми-
налите години – 2013 и 2014.

от турция като отправна точка за влизане в европа се използват два 
маршрута – Източносредиземноморският по море към гърция и през сухо-
пътните граници на България и гърция. Като част от укрепването на външ-
ните граници на еС за ограничаване на нелегалната миграция и двете дър-
жави строят заграждения – гърция завършва изграждането на 10,5 км стена 
през декември 2012 г., а през ноември 2013 г. и България започва изгражда-
нето на съоръжение, като първоначално са завършени 33 км, а впоследствие 
то е разширено по цялото протежение на границата. По данни на Фрон-
текс, построяването на тези заграждения води до значително намаляване на 
трафика по този маршрут – по сухопътната турско-гръцка граница от над 
30 000 незаконни преминавания през 2012 г., през следващата година са от-
четени само 1100. от друга страна, това насочва бежанците към по-опасния 
път по вода. 

През 2014 г. пристигналите в гърция по Източносредиземноморския 
маршрут са около 43  500 души, а само за първите шест месеца на 2015 г. 
броят им възлиза на над 68  000 души. Повишаването на нелегалния тра-
фик между гърция и турция през егейско море се наблюдава още от пър-
вите месеци на 2015 г. с нарастване броя на мигрантите на островите Кос, 
лесбос, Самос и Хиос. заедно с увеличаването на мигрантския поток след 
зимните месеци, от юни се наблюдава смяна в предпочитаните маршрути 
и рязко увеличаване на бежанците, които пътуват към гърция. Причини 
за това изместване са както по-ниската цена на пътуването, сравнително 
късите разстояния и не на последно място значителният брой инциденти 
по Централносредиземноморския маршрут, като само през април над 1000 
души загиват при потъване на плавателни съдове с бежанци. от друга стра-
на, налице е и много добре развита и организирана мрежа от трафиканти, 
която според Интерпол наброява над 30 хил. души. голяма част от тях са 
сирийци, установили се вече в турция и използващи контактите си, за да 
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уреждат пътуванията още от Сирия, осигуряващи преминаване както през 
турско-сирийската граница, така и през територията на самата турция до 
качването на лодка за пристигане на някой от гръцките острови20. 

През следващите три месеца миграционният натиск продължава да на-
раства, като само за месеците от юни до септември в гърция пристигат над 
334 000 души, което е два пъти повече, отколко мигрантите, пристигнали в 
Италия за цялата 2014 г. Не спира и миграцията към турция, като само през 
юни 2015 г. над 24 000 души, основно от района на тел абияд и други части 
на Северна Сирия, влизат в страната, а по данни на върховния комисариат 
по бежанците на ооН между юни и октомври са регистрирани над 400 хил. 
нови бежанци от Сирия и над 60 хил. търсещи убежище от други държави, 
от които 60 % са афганистанци. 

На второ място сред причините за безпрецедентната мигрантска кри-
за от лятото на 2015 г. се нарежда промяната във вътрешнополитическата 
обстановка в турция, свързана с резултатите от изборите от 7 юни. Поли-
тическата криза се допълва и от влизането в една нарастваща спирала на 
насилие след атентата в Суруч и края на примирието с ПКК, както и еже-
дневните съобщения за сблъсъци, престрелки, нападения и атентати през 
целия август. Кризисната ситуация по отношение на сигурността, както и 
нарастването на социалното недоволство, лошите икономически показате-
ли и все по-тежките условия на живот в бежанските лагери влошиха значи-
телно образа на страната като гостоприемно и сигурно място. С разраства-
нето на конфликта за намиращите се в турция бежанци става все по-ясно, 
че той скоро няма да приключи и че периодът, който ще е нужен за послед-
ващото възстановяване, ще е достатъчно продължителен, но поради реди-
ца рестрикции те не са в състояние да уредят нормални условия за живот 
за себе си и семействата си. затова като допълнителен стимулиращ фактор 
може да се разглежда и изявлението на министъра на труда Фарук Челик, 
от началото на август, че няма да бъдат издавани разрешения за работа на 
сирийците под временна защита21. засилващото се недоволство на турските 
граждани и увеличаващите се нападения срещу сирийци, невъзможността 
за намиране на работа по законен път, неяснотата по отношение на статута, 
както и липсата на ясна визия за дългосрочна интеграция кара все повече 
хора да потърсят друга държава, в която да планират бъдещето си. 

Също така рестриктивните мерки за недопускане на нови бежански 
маси, засилването на граничния контрол и плановете за изграждането на 
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стена, която да пресече възможността за бягство от конфликтните зони, 
постави бежанците пред една ситуация, в която времето за реакция играе 
съществена роля. И не на последно място активизирането на плана за съз-
даване на зона за сигурност, в която да бъдат „преместени“ бежанците дава 
пореден тласък на миграционната вълна към европа. 

С увеличаването на бежанския поток по Източносредиземноморския 
маршрут, логично нараства и миграцията по западнобалканския път. реак-
цията на еС е изключително закъсняла и може донякъде да се илюстри-
ра с изказването на европейския комисар по миграцията Димитрис авра-
мопулос, който в пика на кризата през август заявява: „Ние изчакваме да 
видим изхода от развивитието на вътрешнополитическата ситуация, за да 
поставим въпроса пред компетентните турски власти“, защото „за съжале-
ние целият този поток идва по бреговете на егейско море, което означава, че 
турските власти трябва да направят нещо, за да ги спрат“22. 

от своя страна, турция използва мигрантската криза за политическа и 
икономическа разменна монета и изгражда външнополитическата си стра-
тегия в няколко взаимосвързани направления. Чрез бежанския лост турция 
се опитва да повиши значително влиянието си, за да наложи на своите съюз-
ници в Нато и на еС определени решения по отношение на конфликта в 
Сирия, и това се случва в момент, когато турция е все по-изолирана в реги-
онален и международен план поради редица външнополитически грешки. 
засилва се дипломатическият и медиен натиск върху европейската комисия 
и европейския парламент за разширяване на двустранните ангажименти по 
проблема, включително и за участието на европейските структури в инфор-
мационнен, структурен и финансов план. 

Посещението на президента ердоган в Брюксел през октомври 2015 г. е 
дълго планирано и има символичен характер, като отбелязване на 10 годи-
ни от решението за започване на преговори за пълноправно членство. И ако 
през тези 10 години еС със засилващ се менторския тон посочваше в докла-
дите си нарастващия авторитаризъм на управлението, намесата в съдебна-
та система, проблемите със свободата на словото и човешките права, то на 
проведените тогава срещи ролите бяха разменени23. това посещение беше и 
част от стратегията за укрепване имиджа на правителството преди решава-
щите избори от 1 ноември чрез външнополитически успехи като падането 
на визите и отваряне на нови глави от преговорния процес с еС. визитата на 
германския канцлер ангела Меркел в турция относно преговорите за съв-
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местния план за действие, само две седмици преди изборите беше отразена 
пространно в турските и немски медии и недвусмислено показа, че в замяна 
на сътрудничество по бежанската криза еС е готов да пожертва основопо-
лагащи принципи. за това говори и липсата на позоваването на човешки-
те права в съвместното изявление на срещата еС-турция, когато планът за 
действие по миграцията беше приет, както и коментарите на председателя 
на еК Юнкер, че еС не трябва да „натяква“ по въпроса за човешките права 
в турция24. ясен знак за отстъпките, на които е готово ръководството на ев-
ропейската комисия, беше договарянето на 3 млрд евро, а също и решението 
да се отложи публикуването на критичния годишен доклад по напредъка на 
турция. 

всичко това се случва на фона на близо 400 хил. бежанци, пристигнали 
в гърция само през септември и октомври 2015 г., над 500 загинали по Из-
точносредиземноморския маршрут, в условията на силно социално напре-
жение, в ситуация близка до гражданска война, сблъсъци и военна офанзива 
срещу кюрдското население в Югоизточна турция, кървав атентат в анкара, 
затваряне на медии и съдебни процеси срещу журналисти и интелигенция. 

Подписаното на 18 март 2016 г. споразумение с еС25 e постигнато след 
тежки преговори, множество срещи и силен натиск в условията на напрег-
нати зимни месеци на бежански поход през Югоизточна европа. то де факто 

•  ТУрЦИЯ И ЕврОПЕЙСКАТА МИГрАНТСКА КрИЗА  • 

Турска лодка превозва бежанци към гръцките острови



138

позволи затварянето на балканския маршрут и сложи край на най-острата 
фаза на бежанската криза. По данни на върховния комисариат по бежанците 
към ооН броят на мигрантите, пристигнали в гърция, спада значително от 
над 67 хил. през януари, 26 хил. през март до 3437 през август 2016 г. това, от 
една страна, отслабва натиска върху гърция, но води до постепенно засил-
ване на миграцията през Италия и до много повече жертви по този по-опа-
сен маршрут. По същество, преориентирането на миграционните потоци не 
решава никой от възникналите вече проблеми, а чрез клаузите на споразу-
мението еС само замразява бежанската криза.

за турция подписаното споразумение е значителен успех в няколко на-
правления. Първо, анкара извоюва получаването на помощ от 3 млрд. евро, 
контролът върху които е твърде неясен. второ, по точката, предвиждаща 
връщане на всички нелегални мигранти, турция си запази правни вратичка, 
която ѝ позволява като страна, нератифицирала съответстващия протокол 
на Женевската конвенция, да разглежда в качеството на бежанци, попадащи 
под действието на договорките с еС изключително мигрантите от Сирия, 
изкарвайки извън рамките на споразумението граждани от други държави 
като Ирак и афганистан например. 

трето и най-важно, отстъпките, които еС направи на президента ер-
доган, показаха паниката и слабостта на европейските лидери, които дадоха 
в ръцете на турция един силен лост за упражняване на натиск и доведоха 
до отстъпване от принципни позиции и отслабване възможността за влия-
ние върху все по-авторитарното управление в анкара. това е ясно видимо 
при всеки опит на еС да обърне внимание върху нарушаването на демокра-
тични норми или при нужда от страна на ердоган да постигне конкретен 
вътрешно- или външнополитически резултат. Илюстрация за горното са 
смекчените и орязани доклади на международните наблюдатели на избори-
те от номеври 2015 и референдума от 17 април 2017 г., и плахите реакции на 
европейските лидери след опита за преврат от юли 2016 г. и последвалата го 
безпрецедентна вълна на арести. заплахите от страна на ердоган „да пусне 
мигрантите“ се появяват в отговор на всяка критика или при неудовлетво-
ряване на претенции. 

така например при обсъждане на помощта, която турция ще получи, в 
закрит разговор с председателя на европейската комисия Юнкер, ердоган 
заявява „Можем по всяко време да отворим вратите към гърция и България 
и да качим бежанците на автобусите. ако не постигнем сделка, как ще се 
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справяте с тях? Ще ги убивате ли?“26. През април и май 2016 г. заплахите се 
повтарят, като исканията са за по-бързо приемане на безвизовите пътува-
ния на турски граждани и са в отговор на искането на еС да бъде коригиран 
антитерористичният закон на страната по отношение на Кюрдската работ-
ническа партия (ПКК), за да спре преследването на опозиционни политици, 
хора от академичните среди и журналисти 27.

След опита за преврат и критиките от страна на европейските инсти-
туции относно последвалите чистки, арести и репресии, в интервю за в. 
„Билд“ външният министър Чавушоглу обвинява европа във „враждеб-
ност“ спрямо турция и предупреждава за възможността страната му да се 
оттегли от споразумението за бежанците при неизпълнение на визовата ли-
берализация 28. три месеца по-късно, след един силно критичен доклад за 
степента на готовност на турция и гласуването в еП на резолюция за зам-
разяване на преговорите за членство ердоган отново заплашва с отваряне 
на границите29. 

арогантната риторика от страна на управляващите в турция и безпар-
донната тактика на изнудване се възобновяват при всеки възможен случай. 
отказът на някои европейски държави, и по-специално на германия и Хо-
ландия, да разрешат провеждането на митинги в подкрепа на референдума 
от 16 април 2017 г. на своя територия води до обвинения в използването 
на „нацистки методи“ и поредно изостряне на тона по бежанския въпрос. 
в отговор на критични изказвания, че смяната на управлението с прези-
дентска република би концентрирало твърде много власт в ръцете на една 
институция, ердоган заявява, че европа може „да забрави“ за реадмисията 
на чужденци по споразумението, тъй като не е спазила обещанието за без-
визови пътувания на турските граждани30. тези заплахи са подкрепени и от 
изказване на вътрешния министър Сойлу, който без задръжки казва „ще 
ви изпратим 15-те хиляди бежанци, които не ви пращаме всеки месец“ и 
предупреждава, че европейските държави не може да провеждат политики 
в региона, без да се съобразяват с турция31. 

Нарастващата увереност, която турция демонстрира на международ-
ната сцена, може да се разглежда в контекста на геополитическата ситуация 
и развитието на сирийската криза. Намесата на русия във военните дейст-
вия през септември 2015 г. бележи началото на един нов етап в конфликта 
в Близкия изток и води до разместване на сложния комплекс на баланси в 
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региона, дестабилизация в редица двустранни отношения и засили взаимо-
действието по оста „русия-Иран-Сирия“. 

за турция това означава „драматична промяна“32 във външнополити-
ческата стратегия, тъй като след включването на русия предложението за 
зони за сигурност губи релевантност, става невъзможна пряката военна ин-
тервенция в Сирия, и най-вече противопоставянето на кюрдската офанзи-
ва. Помощта, която кюрдските сили получават от СаЩ, а след злополуката 
със свалянето на руския самолет – и от Москва, придобива все по-реални 
измерения чрез предоставянето не само на оръжия, боеприпаси и военна 
поддръжка в борбата срещу „Ислямска държава“, а на политическа подкре-
па с хоризонт съдбата на кюрдите след края на конфликта и получаване-
то на независимост след евентуалния разпад на Сирия. Противоречията 
със СаЩ, откритата враждебност към русия влошаващите се отношения 
с държавите от Централна азия и Ирак поставят турция в задълбочаваща 
се регионална и глобална изолация с перспективи за влияние върху малко 
процеси, един от които е мигрантската криза и налагането на условия на еС. 

След подписването на споразумението и постепенната нормализация 
по границата с гърция и България, при продължаващи успехи и междуна-
родно признание за кюрдските бойци и с активизиране плановете за про-
мяна на конституцията турският президент решава да се раздели с дъл-
гогодишния си съмишленик и архитект на турската външната политика в 
последното десетилети ахмет Давутоглу. Начело с новия премиер Бинали 
Йълдъръм турция прави опит да излезе от своята „ценна самота“ и се на-
сочва към възстановяване на редица отношения. С оглед общите интереси 
по енергийните проекти „аккую“ и „турски поток“ започва постепенно за-
топляне на руско-турските отношения, през юни 2016 г. се стига до споразу-
мение за нормализиране на отношенията с Израел, а премиерът Йълдъръм 
дава заявка, че турция ще работи за подобряване взаимоотношенията си 
с Ирак и Сирия, ще се стреми към развиване на връзките с египет и подо-
бряване на отношенията си с всички съседни държави в региона на Черно и 
Средиземно море33.

тази нова външнополитическа линия на „създаване на повече прияте-
ли“, по думите на Йълдъръм, продължава и след опита за преврат през юли, 
като концентрира усилията на правителството изцяло в посока Сирия. въз-
можността за обособяването на кюрдски „пояс“ в Северна Сирия и фактът, 
че кюрдски части контролират големи сегменти от иракско-турската гран-
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ница водят до инициирането на една военна операция, която е обявена като 
защитна, за неутрализиране на терористичната опасност от страна на „Ис-
лямска държава“ за провинция газиантеп. Но по същество операцията цели 
предотвратяването на кюрдски коридор от Ирак до Средиземноморието, 
като попречи вакуумът, оставен след изтласкването на „Ислямска дръжава“, 
да бъде запълнен от кюрдската ПДС (PYD – Партия „Демократичен съюз“).

операцията „ефратски щит“ започва на 24 август 2016 г., точно 500 го-
дини след победата на султан Селим I явуз в сражението при Мардж Дабия 
(град, който се намира на около 40 км от алепо), с която към империята са 
присъединени Сирия, ливан, Палестина и Хиджас, с неговите свещени за 
мюсюлманите градове Мека и Медина. На тази дата – символ на разширя-
ването на османската империя и поемане водачеството на мюсюлманския 
свят, внуците на османците, както пише турската преса, са в Джараблус и 
отвоюват града от „Ислямска държава“. в следващите месеци се наблюдава 
засилване на руско-турското военно-политическо сътрудничество и коор-
динация при военните действия, благодарение на което са постигнати по-
беди в алепо и ал Баб. операцията успява да изпълни целите на турция, 
но и на русия – предотвратява се обединението на кюрдските автономии и 
разпадането на Сирия. едновременно с края на турската операция се ин-
циира процес по урегулиране на конфликта, който води до съгласие по оф-
ормянето на четири зони за сигурност, които да се контролират от турция, 
Иран и русия.

Макар и официално завършила в края на март 2017 г., турската опера-
ция де факто продължава с нанасянето на удари в Ирак, района на Синджар 
и засилване на военното присъствие в района между азаз и ал Баб. в този 
смисъл някои анализатори виждат сходство с операцията от 1974 г. в Кипър. 
И макар че в случая турция не действа като страна гарант или защитавайки 
етническо население (въпреки опита да се представят за такива туркмени-
те, които турция подкрепя и снабдява с оръжие), като основен принцип в 
настоящата ѝ стратегия в Северна Сирия е създаването на свършен факт, от 
което анкара да се възползва като разменна монета при преговори34. 

С предстоящото поемане на контрола над Идлиб и амбициите, пред-
виждащи включване на Манбидж и ракка в периметъра под турски кон-
трол, ердоган застава срещу интересите и на СаЩ, и на русия.35 Смятана 
години наред за верен съюзник на СаЩ в последното десетилетия тур-
ция е разглеждана като все по-ненадежден партньор, като от своя страна 
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и анкара вижда в американските администрации инициатор на кризисни 
процеси като опита за преврат от юли 2016 г. и подкрепата за определяните 
като терористични групировки кюрдски милиции в Сирия. отношенията с 
русия, макар и постигнали значителен напредък след резкия разрив в края 
на 2015 г., имат немалко конфликтни точки, като позицията на турция по 
Кримския въпрос и украйна, а също и руската поддръжка за управлението 
на асад, както и помощта за кюрдските отряди. 

въпросът за развитието на сирийската криза и евентуалното преначер-
таване на сегашната карта на Близкия изток е неразривно свързан с бежан-
ския проблем в турция. На територията на страната по официални данни 
има около 3 млн. сирийски бежанци, а нерегистрираните вероятно са още 
около милион, като 90 % от тях живеят извън бежанските лагери. 

растежът с по милион мигранти на година, които турция не възнамеря-
ва да интегрира и които допълнително натежават върху социалната система 
и пазара на труда, се наслагва върху политическото и социалното напреже-
ние в районите, в които са концентрирани големи групи бежанци. Изглежда 
вече невъзможно политиката на турция към намиращите се на територията 
ѝ бежанци да се изгражда на основание на временния характер или като 
временна защита. Но обявените през юли 2016 г. намерения да се урегулира 
статутът на сирийците чрез предоставяне на гражданство се посреща с не-
доверие и като част от осигуряването на допълнителна електорална подкре-
па за президента ердоган. 

Градовете с най-много регистрирани сирийски бежанци (към 31.12.2016)
Истанбул 438 861
Шанлиурфа 405 511
Хатай 379 141
газиантеп 318 078
адана 149 738
Мерсин 139 953
Килис 122 327
Бурса 103 049
Измир 99 701
Мардин 93 504

Източник: Directorate General of Migration Management (DGMM).

опасения поражда и възможността да се въздейства върху демограф-
ската картина на провинциите, населени с кюрди, в които вече има немалко 
сирийци. Показателен е случаят с Килис, където сирийските „гости“ пред-
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ставляват над 90 % от жителите, а подобна е картината и в Хатай, Шанлиур-
фа и газиантеп.

Градове с най-голям процент сирийски бежанци спрямо броя на местното население
Брой  

регистрирани  
сирийски бежанци

Население  
(без регистрираните 

сирийци)
%

Kилис 122 327 130 825 93.50 %
Хатай 379 141 1 555 165 24.38 %
Шанлиурфа 405 511 1 940 627 20.90 %
газиантеп 318 078 1 974 244 16.11 %
Мардин 93 504 796 237 11.74 %
османие 41 610 522 175 7.97 %
Мерсин 139 953 1 773 852 7,89 %
Кахраманмараш 86 964 1 112 634 7.82 %
адана 149 738 2 201 670 6.80 %
Кайсери 55 430 1 358 980 4.08 %

Използването на бежанския въпрос като инструмент във вътрешната по-
литика и за външнополитически настиск става още по-опасно с разгръщане-
то на турската интервенция на територията на Сирия. При един миграционен 
потенциал от около 10-12 милиона души в рамките на Близкия изток ролята 
на турция в управлението на миграционните потоци е решаваща. 

еС, към когото е насочен основният натиск, е изправен пред изключи-
телно трудни решения, които са в състояние радикално да променят облика 
му. европейските лидери признават, че извън спазването на споразумение-
то от турция, нямат „план Б“ за справяне с мигрантски натиск и че възмож-
ностите на Съюза да приема нови бежанци и са „почти изчерпани“.

липсата на единна политика на еС е основна част от проблема, но тако-
ва е и отсъствието на кризисен инструментариум и отказа от формулиране-
то на дългосрочна политика. реакцията на европейските инситуции, както 
и приложеният вариант на замразяване на миграционната криза показаха 
слабостите на еС, нуждата от преформулиране на основни споразумения и 
внимателно отчитане на последиците, които ще окажат пристигналите вече 
в европа бежанци. 

Що се отнася до турция, целият комплекс от проблеми, свързан с кюрд-
ския въпрос, сирийската криза и Близкия изток няма как да се разреши чрез 
военни средства. турската армия е силно дестабилизирана – без политическо 
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влияние, отслабена от делата „ергенекон“ и „Бальоз“ и силно обезкървена при 
мащабните чистки след опита за военен преврат от юли 2016 г. и дълбочината 
на този процес ще става все по-осезаема в средносрочен план. турската външ-
на политика ще трябва да потърси нов, мирен път, след като доктрината на 
неосманизма търпи външно поражение и е силно ограничавана в амбициите 
си от променените баланси в региона. за пореден път турция ще трябва да се 
изправи пред голямата криза на идентичността. Както казва един анализатор 
„турция е твърде ислямска, за да принадлежи към европа, твърде светска и 
неарабска, за да принадлежи към Ислямския клуб, твърде сунитска, за да бъде 
част от шиитския мюсюлмански клуб, твърде турска, за да намери съюзници 
в евразийския пакт и твърде отдалечена, за да намира смисъл в африканския 
алианс.“36 Подобно преоценка предстои и във вътрешнополитически аспект. 
Президентът ердоган вече изчерпи своята харизма, довеждайки обществото 
до небивало разделение и поляризация, и в краткосрочния хоризонт на пред-
стоящите през 2019 г. президентски и парламентарни избори, турция ще се 
изправи пред един решаващ избор за бъдещето си. 
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ГърЦиЯ – ПътниЧеСкО БЮрО, 
Склад, ЗатВОр или УБежиЩе  

За БежанЦите?

Доц. д-р Юра константинова
Институт за балканистика с Център по тракология 

Българска академия на науките

Движението на големи маси хора е обичайно явление в историята на 
света. Нашественици, бежанци, емигранти се заселват на Балканския полу-
остров и в Източното Средиземноморие още от древността, допринасяйки 
за създаването на пъстрата мозайка от националности в региона. Но въпре-
ки многото исторически примери бежанската вълна, която достигна Юго-
източна европа през последните няколко години, предизвика объркване, 
хаос и бурни, често противоположни страсти сред балканските народи. Как 
реагираха на предизвикателството гърците, най-пътуващият балкански на-
род? Как бежанският въпрос се вплете в конкретната вътрешнополитическа 
ситуация и в икономическите проблеми на страната? успяха ли гръцките 
политици да се възползват от създалата се кризисна ситуация и да защи-
тят интересите на държавата си на международната арена? На тези въпроси 
ще се постарае да отговори настоящият текст, анализирайки наличната към 
момента информация от официални източници, медийни публикации и по-
литологични изследвания. 

Фактите

в първите месеци на 2011 г. арабска пролет доведе до протести и в Си-
рия, където те са насочени срещу семейство асад и партията Баас, управля-
вали страната повече от 40 години. Протестите бързо ескалират във въоръ-
жени сблъсъци между протестиращите и силите на реда, а няколко месеца 
по-късно прерастват в открита гражданска война, в която през следващите 
години се включват различни въоръжени групировки. Конфликтът придо-
бива международен характер след намесата на няколко съседни държави, 
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СаЩ и русия в него. той довежда до разрушения, човешки жертви и потоци 
бежанци, които се отправят първоначално към съседните държави, а впо-
следствие търсят възможности за по-добър живот в европа. 

По данни на агенцията на ооН за бежанците за 2015 г. броят на бе-
жанците от Сирия е около 5 млн. души. от тях 2.2 млн. са на територията 
на турция, 1.1 млн. – на ливан и още около 1 млн. в Йордания, Ирак и еги-
пет1. останалите се насочват към европа, основно през Средиземно море 
по два главни маршрута – от турция към гръцките острови и от египет и 
либия към Италия. това изправя европейския континент пред най-голяма-
та бежанска вълна от края на втората световна война и превръща гърция 
и Италия в първите двете държави от европейския съюз (еС), принудени 
да се справят с миграционния проблем. Ситуацията им е допълнително ус-
ложнена от факта, че към тях, наред с бежанците от Сирия, се насочват и 
емигранти от други арабски страни, афганистан и Пакистан. знанието за 
това, че пътят към европейските държави е отворен, наред с над три пъти 
намалената цена на пътуването (от 2500 на 700 евро) са сред причините сто-
тици хиляди хора от бедни и политически нестабилни региони на света да 
продадат цялото си имущество и да се насочат към Стария континент2.

Миграционният натиск заварва гърция в тежка икономическа криза, 
започнала през 2008 г., но достигнала през 2012 г. наистина сериозни изме-
рения, заплашващи атина с фалит и излизане от еврозоната. така страната 
се оказва въвлечена едновременно в двете най-сериозни кризи, разтърсили 
еС през последните десетилетия – икономическата и бежанската. гърция е 
неподготвена за нито една от тях, а съвпадането им е сериозно предизвика-
телство за гръцката държава, която няма изградени механизми за реакция. 
Първите бежанци, достигнали гръцка територия, се сблъскват с липса на 
персонал, на първа помощ и на елементарни условия за съществуване. в 
огромното си мнозинство те не искат да останат в гърция, а се стремят да се 
доберат и установят в страните от Централна и западна европа. убедително 
доказателство за това е, че от пристигналите през 2015 г. близо 900 хил. миг-
ранти по официални гръцки данни едва малко над 13 хил. са потърсили убе-
жище в страната3. останалите, успели да се доберат до егейските острови, 
след бърза процедура са изпращани в атина, откъдето с влакове и автобуси 
се отправят към р. Македония, за да достигнат до желаната дестинация – 
държава в Централна или западна европа. 

•  ЮрА КОнстАнтИнОвА  •
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тази проста схема, превърнала южната ни съседка в транзитен пункт 
по бежанския маршрут, се сблъсква с две предизвикателства, които в край-
на сметка я унищожават  – нарасналия бежански поток и нежеланието на 
централноевропейските държави да приемат имигранти. в периода януа-
ри – август 2015 г. броят на бежанците от Сирия, афганистан и Ирак, влез-
ли в гърция, нараства с 850 % спрямо 2014 г.4 По данни на Международна-
та организация по миграция (МоМ) за цялата 2015 г. в гърция влизат над 
900 000 мигранти, от които 93 % пристигат по море5. от тях 876 232 души 
са преминали гръцко-турската граница, а 99,5 % от тях са пресекли имен-
но морската граница между двете държави6. Даниел есдрас, ръководител на 
мисията на МоМ в гърция, казва пред Дойче веле, че в края на юли 2015 г. 
на ден в страната пристигат по 2000 души, в края на август – по 5 000, а в 
края на септември – по 6000. Според него единствено многобройните не-
правителствени организации и хилядите доброволци, които снабдяват но-
водошлите с храна и облекло и им помагат да организират пътуването си до 
крайната цел – западна европа, са причината гърция да не затъне в пълен 
хаос7. за да се предотврати този сценарий, с президентски декрет 123/2016 в 
атина е създадено Министерство на миграционната политика, което трябва 
да ръководи и контролира дейността на службите отговорни за посрещане, 
настаняване и грижа за бежанците и мигрантите. гръцките служби, отго-
варящи за граничната охрана и реда, са подчинени на Министерството на 
публичния ред и защита на гражданите. 

Действително ситуацията през лятото на 2015 г. е критична, особено на 
егейските острови, които са най-близко до турския бряг и съответно посре-
щат най-много нелегални имигранти. Броят им достига впечатляващите 500 
хил. души на о. лесбос, 120 хил. души на о. Хиос, 73 хил. души на о. Самос, 
59 хил. души на о. Кос и 32 хил. души на о. лерос. Бавното им регистриране 
и липсата на достатъчен транспорт превръщат егейските острови първона-
чално в импровизирани бежански лагери, а от края на 2015 г. и началото на 
2016 г. в специално организирани „горещи точки“ с капацитет за посрещане 
и настаняване на 1000 пристигащи за три дни. въпреки подобрената, бла-
годарение на финансовата и логистичната подкрепа на еС и на множество-
то неправителствени организации, система на посрещане, регистриране и 
транспортиране на имигрантите икономиката на егейските острови, осно-
ваваща се на отлично развитата им туристическа инфраструктура, понася 
сериозни щети. Само на о. лесбос приходите от туризъм за 2015 г. намаля-

•  гърцИя – ПътнИчесКО БЮрО, сКлАд, зАтвОр ИлИ УБежИЩе зА БежАнцИте?  • 
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ват с 80 %, а жителите му се ангажират с помощ на пристигащите потоци от 
нуждаещи се хора вместо с обичайното посрещане на туристи. Поведението 
на гърците от островите дава основание през януари 2016 г. на 18 евродепу-
тата (14 от тях са от гърция) да ги предложат за Нобелова награда. 

Струпването на такова огромно за размерите на гърция количество 
бежанци и имигранти, неспособността на гръцката държава да поеме гри-
жата за тях, изключително лошите условия, в които живеят, наред с перс-
пективата да останат в страната след затварянето на Балканския маршрут 
довеждат до протести на мигранти, които блокират магистралата от атина 
до Централна Македония през февруари 2016 г. Страната, сериозно деста-
билизирана от тежката икономическа криза, е изправена пред опасността да 
изпадне в хуманитарна криза. През следващите месеци, въпреки вложените 
усилия, кризисната ситуация в гърция не е овладяна – освен препълнените 
бежански лагери по егейските острови и импровизирания лагер в Идомени 
(на границата с р. Македония), изникват нови – в Пирея, Солун и Кавала, 
където ежедневно с фериботи са прехвърляни бежанци от островите. раз-
селването на нелегалните имигранти в различни точки на гърция превръща 
проблема в общодържавен и макар да донася известно облекчаване на си-
туацията по островите, там все още са блокирани голямо количество хора 
(към януари 2017 г. те са близо 15 хил. души), които чакат решение за стату-
та си8. за целия свят става ясно, че посланието ясно формулирано от Барак 
обама, по време на финалната му визита като президент на СаЩ в европа, 
е вярно – гърция не може да се справи сама с бежанците. 

държавата

Пикът на бежанския поток към гърция съвпадна с победата на Коали-
цията на радикалната левица (СИрИза) в два последователни парламен-
тарни вота, проведени през януари и септември 2015 г. така решението на 
бежанската криза в гърция се превръща в отговорност на коалиционните 
правителства, оглавени от лидера на СИрИза алексис Ципрас. Неговият 
екип, част от който са и министрите от крайно дясната партия Независими 
гърци (аНел), е изправен пред необходимостта да преговаря с държави-
те-кредиторки за условията, при които страната ще получи нови заеми, за 
да избегне фалита и едновременно с това да не позволи гърция да се „пре-
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върне в склад за мигранти“, както колоритно описа ситуация самият минис-
тър-председател. 

такава опасност реално съществува, след като става ясно нежеланието 
на някои държави от еС да изпълнят ангажиментите си, поети през юли 
и септември 2015 г. тогава е договорено в срок от две години 160 хиляди 
бежанци да бъдат разселени на квотен принцип в държави от еС. Планът 
предвижда създаването на „горещи точки“ (5 от тях на егейските острови), 
в които мигрантите да се регистрират, да се преценява дали трябва да бъдат 
върнати обратно или е редно да им се предостави убежище и да бъдат изпра-
тени във вътрешността на еС. През октомври 2015 г. този план е допълнен с 
ангажимент на страните по протежение на маршрута през западните Балка-
ни за постигане на постепенно, контролирано и навременно преместване на 
хората. за целта трябваше да се предоставят допълнителни 50 000 места за 
приемане за бежанци, търсещи убежище, по протежение на маршрута, как-
то и 50 000 места в гърция, включително 20 000 съвместно с агенцията на 
ооН за бежанците. гръцкото правителство поема ангажимента да изгради 
„горещите точки“, а партньорите му – да му окажат финансова и логистична 
подкрепа за справяне с кризата.
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Изработената система, при която мигрантите пристигат в едни държа-
ви, преминават през други и се установяват в трети, се оказа неефективна, 
а гърция за пореден път стана пример за разминаване между политика и 
практика. До края на 2015 г. тя не успя да отвори, договорените „горещите 
точки“, нито да наложи резултатен контрол върху непрестанния наплив на 
мигранти. Провалът на гръцките институции да опазят външните грани-
ци на еС бе олицетворен с пропускането през страната като бежанци на 
двама от терористите, извършили атентатите в Париж през ноември 2015 г. 
Неспособността на атина да се справи с поетите ангажименти предизвика 
недоволството на другите държави по Балканския маршрут и особено на 
австрия, което доведе първоначално до дипломатически скандал, а впо-
следствие до пропадане на цялата схема за преразпределение.

Напрежението с гръцко-австрийските отношения през февруари 
2016  г. започна с решението на австрия да въведе ограничения за влиза-
нето на мигранти в страната и да свика среща за обсъждане на положение 
в западните Балкани, без да покани гърция на нея. атина, от своя страна, 
обвини австрия, че действа с методи, характерни за воденето на полити-
ка от великите сили през ХІХ век, внесе протестна нота, а малко по-късно 
отзова посланика си от виена9. тонът бързо ескалира след изявлението на 
австрийския канцлер вернер Файман, че в гърция нищо не функционира, 
а държавата действа като „пътническо бюро“, препращайки бежанци към 
други държави и конкретно към австрия, която е приела повече хора, от-
колкото се е договорила10.

размяната на колоритни реплики между а. Ципрас и в. Файман, попад-
нала в центъра на медийното внимание, всъщност извади на преден план 
страха на двете страни от развитието на бежанската криза. а. Ципрас изрази 
гръцкото опасение от това, че държавата ще се превърне в огромен бежан-
ски лагер, обхванат от мигрантски протести. такива протести действително 
започват през февруари 2016 г. с блокади на магистралата атина – Солун и 
заплашват да прераснат в сблъсъци между мигранти, полиция и граждани. 
австрийските политици пък артикулират антиимигрантските страхове на 
централноевропейските общества, които могат да бъдат обобщени в три ос-
новни насоки: а) икономически – притеснение от конкуренцията на пазара 
на труда и/или при достъп до социални помощи; б) културни – опасение, 
че имигрантите не могат или не желаят да се интегрират, и в) свързани с 
проблемите на сигурността – страх от нарастване на риска от тероризъм, 
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ислямизъм и радикализъм от всякакъв вид. тези настроения са породени 
основно от наличието на повече от 6 млн. имигранти в страните от еС и 
проблемите, натрупали се между тях и местните общности. На техния фон 
гласовете на икономисти и политици, настояващи, че вследствие на заста-
ряващото си население през следващия четвърт век европа ще има нужда 
от няколко милиона работна ръка, се оказват слаби и недостатъчно убеди-
телни.

Под напора на обществените нагласи много европейски правителства 
въвеждат ограничения за максималния брой имигранти, които ще прие-
мат, възстановяват граничните проверки и дори издигат стени по граници-
те с държавите, от където пристигат мигрантите. Първоначално унгария, а 
по-късно и други страни се обявят против приетите квоти в европейската 
система за релокация на бежанците и отказват да участват в тази схема. Ми-
нистър-председателят на унгария виктор орбан директно предлага на Бъл-
гария и Македония финансова помощ за издигне на стена по сухопътната 
им граница с гърция, която да преустанови навлизането на мигранти във 
вътрешността на европа. в резултат на тези действия Шенгенското спора-
зумение е поставено под въпрос, европейската солидарност зазвучава като 
куха фраза, а идеята за общи европейски политики изглежда все по-утопич-
на. Доказателство за безсилието на европейските политици да се справят с 
кризата е фактът, че в крайна сметка мигрантите, разселени на територията 
на еС, остават по-малко от 14 %, според данни на европейската комисия. 
Конкретно от гърция до 5 май 2017 г. са настанени в други държави на Съю-
за 12 646 души11.

за гърция това развитите на ситуацията създава реална опасността 
страната да се превърне в огромен бежански лагер. алтернативата пред 
атина е да спре да оказва хуманитарна помощ на прииждащите по море 
хора, т.е. да заплаши живота на хиляди човешки същества, натъпкани в пре-
пълнени лодки, които всеки момент могат да потънат. Последното, освен 
незаконно според международното право, е нехуманно и абсолютно непри-
емливо от морална гледна точка. Не бива да се забравя, че според офици-
ални данни през 2014 г. около 3500 души намират смъртта си или се смятат 
за изчезнали в морето, през 2015 г. броят им е почти същия (3771 или 3784 
души, съответно според МоМ или агенцията за бежанците на ооН), а през 
2016 г. човешките жертви в Средиземно море надхвърлят 5000 души12. На 
този фон напълно цинично прозвучава предложението на британския вест-
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ник „Файненшъл таймс“ да бъдат обвързани двата най-големи проблема 
на гърция – икономическият и миграционният. Сътрудникът на вестника 
гидеон рахман лансира идеята, че гърция трябва да размени дълг срещу бе-
жанци, т.е. да се съгласи да запечата северните си граници с помощта на еС, 
прекъсвайки притока на мигранти към Централна европа. в замяна на това 
германия трябвало да се съгласи да отпише голяма част от гръцкия дълг и 
да предостави на страната незабавна финансова помощ за управление на 
текущата криза13. 

за щастие разумът надделява – предложенията на в. орбан и на „Фай-
неншъл таймс“ не са приети, гърция удържа относителната си стабилност, 
а еС намира решение в споразумението, подписано през март 2016 г. с тур-
ция. то отчита факта, че не е възможна едностранна охрана на дългата мор-
ска граница между гърция и турция. Споразумението предвижда връща-
нето на незаконно преминали след 20 март 2016 г. през егейско море миг-
ранти от турция и легалното настаняване на сирийски бежанци от турция 
в страни на еС по системата „един за един“ (т.е. за всеки върнат в турция 
нелегално преминал бежанец в страна от еС се настанява по един легално 
пребиваващ в турция бежанец), както и други каузи, мотивиращи турция 
да изпълнява споразумението. тази договорка фактически обезсмисля не-
легалния трафик на хора, с което освен намаляване на мигрантския натиск, 
намалява и риска за живота на нелегално преминаващите през Средиземно 
море. относно мигрантите, които вече са пристигнали на гръцките острови, 
споразумението с турция предвижда тяхната регистрация и разглеждане на 
молбите им за убежище в сътрудничество с върховния комисариат за бежа-
нците на ооН. тези, чиито молби не са одобрени или не търсят убежище, 
трябва да бъдат връщани в турция, а другите да бъдат разселвани в държа-
вите от еС съгласно поетите от тях през юни 2015 г. ангажименти14.

„Сделката с турция“, както международната неправителствена органи-
зация за защита на човешките права „амнести Интернешънъл“ определя 
подписаното споразумение, изисква по-голяма ангажираност на гръцката 
държава с проблемите на мигрантите – строеж на бежански центрове, тях-
ното оборудване, грижа за хората в тях, назначаването на специализиран 
персонал, който да следи за здравето и сигурността на мигрантите, а също и 
да обработва документите им. за всички тези дейности са нужни средства, 
с каквито атина не разполага и е принудена да иска помощ от европейските 
си партньори. До края 2016 г. общо над 500 млн. евро са дадени под различ-
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ни форми на гърция за справяне с миграционния поток. те са отпуснати 
основно от европейския миграционен и интеграционен фонд и от фонда за 
вътрешна сигурност на еС. Към тях до средата на март 2017 г. в страната 
постъпват още близо 440 млн. евро като спешна помощ и директна подкре-
па за гръцки министерства и институции15. разбира се, различни неправи-
телствени организации и международни хуманитарни организации също 
развиват дейност в помощ на мигрантите на територията на гърция.

Комбинираните действия на различни институции в крайна сметка 
дават резултати – открити са шест „горещи точки“ за посрещане и иденти-
фикация на мигрантите – 5 на егейските острови и 1 на сухопътната гръц-
ко-турска граница и са изградени постоянни конструкции, в които могат 
да бъдат настанени едновременно между 30 хил. и 50 хил. души. освен ху-
манитарна помощ гърция получава подкрепа и по линия на европейската 
агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс), създадена през 2004 г. 
именно с цел сътрудничество и помощ при опазване на външните граници 
на еС. Присъствието на сили на Нато в егейско море също допринася за 
намаляване на притока на бежанци и мигранти, с което допринася за нама-
ляване на натиска върху страната.

естествено обаче гръцките политици искат още по-голяма ангажира-
ност на европейските си партньори с въпроса за бежанците и мигрантите 
като се опитват да обвържат решението на някои свои вътрешни проблеми 
с решението на миграционната криза. атина всячески се стреми да обоснове 
необходимостта да се наемат нови държавни служители за справяне с миг-
рационната ситуация. гръцките политици виждат в тази мярка възможност, 
от една страна, да се понижат високите нива на безработица в страната, а от 
друга, да се неутрализира искането на държавите кредиторки за намаляване 
на прекалено раздутия гръцки държавен апарат. Според гръцката страна, 
разходите за заетите в служите по миграцията трябва да постъпват директ-
но от европейския бюджет или от международните неправителствени орга-
низации. Друго гръцко искане към европейските институции е да покажат 
солидарност и да не позволяват на свои служители да отменят почивките си 
по гръцките острови, засегнати от миграционния натиск16.

в допълнение атина предлага мерки, целящи да се намали атрактив-
ността на „гръцкия маршрут“ за бежанците. Като част от тази стратегия 
гръцки политически анализатори застъпват тезата за необходимостта на 
турска територията да се изградят „горещи точки“, в които да бъдат регис-
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трирани бежанците и да бъде вземано решение за тяхното евентуално раз-
селване. те настояват и за създаване на европейска брегова охрана с широки 
правомощия и по-добра координация, която да предотвратява наплива на 
хора по море и тежките инциденти, свързани с него. Като част от цялостна-
та стратегия за охрана на морските граници атина апелира Нато да поеме 
напълно охраната на егейския басейн17. разбира се, правителството на а. 
Ципрас се опитва да използва миграционната карта и за да ускори и об-
лекчи преговорите с кредиторките на гърция. един от често използваните 
похвати за това е настояването, че въпросите около дълга трябва да се ре-
шат бързо, за да може правителството да се фокусира върху решаване на 
проблемите с мигрантите. Членове на правителството твърдят, че гърция 
е похарчила през 2015 г. 2 млрд. евро за бежанците, т.е. двойно повече от 
сумата, отпусната й от външни фондове през следващата година за справя-
не с проблема и повече от сумата, която се очаква да постъпи в държавния 
бюджет от намаляването на пенсиите, искано от кредиторките ѝ18.

въпреки че договорката между еС и турция предотврати пряката за-
плаха от хвърлянето на гърция в състояние на неконтролируем хаос, то 
проблемите с големия брой мигранти в страната остават. това констатира в 
доклад си Франсоа Крепо, специален докладчик на ооН по въпроса за пра-
вата на човека, посетил гърция в периода 12  – 16 май 2016 г. в доклада си 
прочетен пред 35-тата сесия по правата на човека през юни 2017 г. той твър-
ди, че мигрантите живеят в претъпкани лагери при много лоши условия, 
чувстват се несигурни, медицинската помощ за тях е почти несъществува-
ща, контактът им с външния свят е затруднен, а неяснотата за бъдещето ги 
обърква и плаши19. Неговото мнение съвпада с доклад на „амнести интер-
нешънъл“ от януари 2017 г., според който ситуацията по егейските острови 
е дори по-лоша, отколкото една година по-рано. Като причина за това се 
изтъква, че споразумението с турция е увеличило не само броя на хората, 
блокирани на островите, но и продължителността на престоя им там. в до-
клада се подчертава, че много от мигрантите възприемат условията, в които 
са принудени да живеят, като затвор, а бежанците от афганистан и Пакис-
тан се оплакват, че са дискриминирани, защото молбите им за убежище се 
обработват безкрайно дългото в сравнение с тези на сирийските бежанци20.

въпреки съществуващите неуредици условията, в които живеят, дос-
тигналите гърция мигранти все пак са подобрени  – част от тях са наста-
нени в апартаменти и хотели; летните туристически палатки са заменени 
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с модулни фургони с тоалетни, мивки и перални или с малки двуетажни 
къщи; създадена е система за обучение на децата им; правят се опити да 
се създадат по-малки центрове за настаняване и т.н. основният проблем 
обаче остава фрустрацията и безнадежността на хората, които се сблъскват 
с безкрайно дългите бюрократични процедури. Според гласувания от гръц-
кия парламент на 1 април 2016 г. закон № 4375/2016 молбите на търсещите 
убежище трябва да бъдат разгледани в срок от 15 дни, а хората, чиито молби 
са отхвърлени, имат право да поискат преразглеждането им от апелационна 
комисия21. въпреки законовите норми обаче процедурата, особено тази за 
повторното разглеждане на молбите, се точи по 8 месеца и дори година.

така много хора, влезли в гърция в периода между затварянето на Бал-
канския маршрут и подписването на мигрантското споразумение с турция 
се оказват „заклещени“ в страната. Министърът на миграционната полити-
ка на гърция янис Музалас съобщи в края на март 2017 г. пред германския 
„Шпигел“, че гърция е дала подслон на над 60 хил. души, което спрямо ней-
ните възможности е аналогично на направеното от германия усилие22. Мно-
го от тези бежанци и емигранти вече са загубили надеждата да продължат 
пътя си към по-богатите и уредени европейски държави, което обяснява 
защо през 2016 г. в гърция са подадени близо 4 пъти повече молби за убе-
жище, отколкото през предходната година23. Други вероятно ще направят 
всичко по силите си да пресекат границите и да преодолеят оградите, които 
ги отделят от държавите в Централна и западна европа. големият брой пре-
биваващи в лагери на територията на гърция мигранти, дългият период на 
техния престой, неяснотата за бъдещето им, страхът и безперспективността 
пораждат сред тях напрежение, което периодично довежда до сблъсъците 
им с полицията24. Струпването на такова голямо количество мигранти в 
сериозно пострадалата от икономическата криза гърция, от друга страна, 
предизвика противоречиви реакции в гръцкото общество.

Обществото

за да бъде разбрано отношението на гърците към бежанците, трябва да 
се вземат предвид комбинацията от географското положение на държавата 
им и историческото ѝ развитие. още от древността гърците са отлични мо-
реплаватели и търговци, създали цветущи колонии в Източното Средизем-
номорие и по бреговете на Черно море. едновременно с това в новата гръц-
ка история не липсват примери за движение на големи маси от хора към и от 
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гърция. Достатъчно е да припомним, че след Първата световна война гър-
ция приема 1.2 млн. бежанци основно от турция, Съветска русия, България 
и албания, а по време на втората световна война много гръцки бежанци 
намират убежище в арабските държави, включително и в Сирия. Политиче-
ските катаклизми и традиционните за страната икономически проблеми, от 
друга страна, подтикват гърците също да търсят по-добър живот извън гра-
ниците на националната държава. Показателно е, че в периода 1950 – 1975 г. 
над 1 млн. гърци живеят извън гърция, а тенденцията за масово изселване 
в търсене на по-добър живот и перспективи в западноевропейските страни, 
СаЩ, австралия и Канада е налице и през последните години.

вероятно поради историческата си съдба, принуждавала ги често да 
„търсят родината си в други страни – и други страни в своята“, според ко-
лоритното описание на Никос Диму, гърците проявяват истинска солидар-
ност с мигрантите в момент, когато други народи изграждат огради. това е 
оценено в доклада на пратеника на ооН Франсоа Крепо, който поздравява 
гърците за тяхното гостоприемство и търпение, както и за направените от 
обикновените хора големи дарения в лекарства, дрехи и храна за мигранти-
те25. При посещението си в бежанския лагер в Мория (о. лесбос) на 16 април 
2016 г. папа Франциск също подчертава възхищението си от щедростта на 
гръцкия народ, „който въпреки трудностите, с които се сблъсква, е открил 
сърцето си и широко отворил вратите“ на държавата си. главата на римока-
толическата църква напомня в речта си, че бежанците не са бройки, а хора. 
той, вселенският патриарх вартоломей и придружаващите ги лица хвърлят 
венци в морето в памет на загиналите бежанци26.

Факт е, че независимо от неуспехите на държавния апарат да се справи с 
мигрантския поток и опитите на политиците да извлекат дивиденти от него 
гръцкото общество не гледа на бежанците като на капитал, ресурс или ра-
ботна ръка, а със съчувствие към човешката трагедия на хората. за гърците 
мигрантската криза е резултат от действията на великите сили. Като предста-
вители на малък народ те самите често се възприемат като жертви на интере-
сите и решенията на големите, икономически и политически по-силни дър-
жави. това поражда у тях съчувствие към бежанците и мигрантите, с които се 
отъждествяват много повече, отколкото с ревниво пазещите подредения си 
живот граждани на централно и западноевропейските държави. Показателно 
е, че близо 60 % от гърците полагат лична грижа за бежанците – помагат като 
доброволци или даряват вещи, храна, лекарства или пари.
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Независимо от напрегнатите отношения на атина с кредиторките ѝ и 
засилените от тежката икономическа криза антиевропейски настроения в 
страната мнозинството от населението подкрепя идеята за европейска со-
лидарност и общоевропейско решение на проблема. С високо одобрение се 
ползват жителите на егейските острови, оказали помощ на мигрантите, а 
също и гръцката православна църква, която активно участва в дарителски 
акции в полза на бедстващите хора. управата на област Северна егея дори 
награждава атинската архиепископия, която всеки месец поддържа 1236 
мигрантски семейства, дарява 1300 пакета храна месечно, създава библи-
отека, изпраща лекарства и организира лекарски посещения в бежанските 
лагери. Широк обществен консенсус съществува и по въпроса, че на миг-
рантите трябва да им се даде възможност да работят, за да се издържат и да 
допринасят за страната, която ги е приютила. 

естествено хората, подкрепящи левицата, в много по-голяма степен де-
монстрират съчувствие към бежанците, а мнозинството от десните избира-
тели са против постоянното им оставане в гърция. Няма съмнение, че миг-
рационната тематика е една от многото конфликтни точки между левицата 
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и десницата в гръцкия политически и обществен живот и отразява неедин-
ното отношение на гърците към бежанците. Действително много хора дават 
безплатно свободни жилища, за да се настанят в тях сирийски семейства, 
но едновременно с това същите тези хора не приемат в имотите си други 
мигранти освен сирийци. в лариса и Солун, както и в редица други евро-
пейски градове, се провеждат протести срещу настаняването на бежанци и 
строежа на бежански лагери. Най-сериозно обаче е противопоставянето на 
егейските острови, където проблемите с мигрантите засилват влиянието на 
гръцката неофашистка партия „златна зора“.

През юни 2016 г. активисти на неофашистката партия организират 
граждански протести на остров лесбос и умишлено манипулират бежан-
ците с невярна информация за предстоящото им  масово екстрадиране  в 
турция. техните действия довеждат до подпалване на два бежански лагера, 
бягство на мигранти и протести на родители срещу възможността децата им 
да учат съвместно с деца на мигранти. През септември ситуацията отново 
ескалира и се налага полицията да използва сълзотворен газ, за да разпръс-
не протест срещу намиращите се на остров Хиос бежанци. Съвсем умишле-
но с публикациите си „златна зора“ цели да създаде негативни настроения 
срещу чужденците и насажда убеждението, че мигрантите са фактически 
незаконно влезли в страната бандити, които крадат и нападат беззащитни 
гръцки граждани дори в централни градски райони27. това дава основание 
на партията да формира паравоенни формирования с широк спектър на 
действие – от защита на възрастни хора до участие в сблъсъци с нелегални 
имигранти или техни поддръжници.

от своя страна СИрИза призовава да се даде единствения достоен от-
говор на миграционната криза, чрез „изолирането на всеки расистки, ксе-
нофобски и мразещ другите глас“. от партията настояват, че дълг на всеки 
човек е „човещината, взаимопомощта, уважението на международните спо-
разумения за бежанците, борбата за спиране на войната в Сирия, омиротво-
ряването и стабилизирането на Източното Средиземноморие“28. леви гръц-
ки активисти предупреждават, че крайнодесните извършват умишлено „фа-
шизиране“ на жителите на островите, с призиви за прояви на ксенофобия и 
расизъм.  властите реагират със засилване на полицейското присъствие по 
островите с бежански лагери с цел да овладеят напрежението между общно-
стите и между самите мигранти. Правителството на СИрИза, което преус-
танови избирателното приемане на мигранти – основно сирийски христия-
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ни, полага усилия да успокои общественото напрежение и заедно с местните 
институции да допринесе за приобщаването на мигрантите. такъв пример е 
съвместната инициатива на Министерството на Македония и тракия, Ми-
нистерството на миграционната политика и управата на Международния 
солунски панаир, които в дните около Коледа създават в площите на HEL-
EXPO „Смешен свят“, където около 3500 деца на мигранти играят съвместно 
с гръцки деца в периода на коледно-новогодишните празници 2016/201729.

Сред различните реакции на гръцкото общество на миграционния на-
плив към страната, трябва да се открои позицията на анархистите, които 
макар да не признават властта и реда, налаган от нея, се оказват в първите 
редици на подкрепящите мигрантите. участието им е видимо не само с раз-
даването на храна и лекарства на бедстващите хора, но и с настаняването на 
близо 3000 мигранти в 15 изоставени сгради в атинския квартал „екзархия“. 
тази нова тактика според тях представлява хуманна алтернатива на претъп-
каните държавни лагери. в синхрон с анархистката идеология да се оказва 
всеки възможен отпор на държавата, създадената от анархистите мигрант-
ска общност се самоорганизира и функционира, без да зависи от властите и 
неправителствените организации30. Паралелно с това крайно левите оказват 
подкрепа на мигрантите в сблъсъците им с полицията, с привържениците 
на Златна зора и в опитите им да преминат нелегално границите на гър-
ция31.

***
Бежанската и миграционната криза от 2015 – 2016 г. повдигна много 

въпроси с ключово значение за бъдещето на еС – за човешките права, за 
солидарността между държавите членки, за способността да се води единна 
политика и тн. всички те се оказаха много важни и за гърция, която без да 
се е съвзела от тежката икономическа криза, се оказа в епицентъра и на това 
ново предизвикателство. ръководена от правителство на радикалната лява 
коалиция СИрИза, страната не допусна ограничаване на достъпа на бежан-
ци и мигранти на своя територия. това достойно за уважение решение, на-
ред с неуредиците в гръцката административна система, засиления приток 
на мигранти и отказа на много централно- и западноевропейски страни да 
приемат придошлите хора изправи държава пред опасността от хуманитар-
на криза. гръцката система за приемане и предоставяне на убежище на бе-
жанци не успя да са справи с миграционната вълна и постави на дневния 
ред на еС въпроса за европейската солидарност. този въпрос е ключов за 
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атина не само във връзка с бежанския натиск, а и във връзка с дълговете, 
които страната има съм европейските си партньори и Международния ва-
лутен фонд.

Притокът на нелегални мигранти, много от които мюсюлмани, изве-
де на преден план страховете на гръцкото общество от ислямския фунда-
ментализъм. от тях се възползваха успешно представителите на крайно 
десните партии и особено на неофашистката Златна зора, които обвиниха 
правителството в глобализъм, интернационализъм, продажност пред евро-
пейския либерализъм и предателство на националните интереси. левицата 
отговори с призиви за солидарност, хуманност и взаимопомощ. въпреки 
съществуващото разделение обаче, гръцкото общество като цяло показа в 
тази криза човечност и отвореност към проблемите на бежанците и мигран-
тите. Проблемите остават и те далеч не са само в обществените настроения 
и в големия за размерите на страната брой мигранти. заплахата за гърция в 
най-голяма степен идва от възможността за нова миграционна вълна, която 
отново да завари еС без ясно решение за справяне с нея.
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МиГрантСката криЗа – 
ПредиЗВикателСтВО  

За СиГУрнОСтта  
на реПУБлика МакедОниЯ 

Доц. д-р марияна стамова 
Институт за балканистика с Център по тракология 

Българска академия на науките

в последното десетилетие ескалацията на въоръжените конфликти в 
Северна африка и Югозападна азия принуди милиони хора да напуснат 
своите домове. Най-много бежанци и икономически мигранти има от Си-
рия, афганистан, Ирак и Иран. Поради липсата на координирани действия 
на запада, от една страна, и русия, от друга, не може да се очаква постига-
нето на траен мир в една преживяващата гражданска война Сирия. от 2013 
г. в в тази страна на сцената излезе и терористичната организация „Ислям-
ска държава“, чиито брутални действия принудиха голям брой сирийци и 
иракчани да потърсят спасение в лагерите на съседни държави като Йорда-
ния, ливан, египет и турция. в европа и конкретно в република Македония 
бежанската криза се интензифицира от началото на 2015 г. и особено след 
изявлението на канцлера ангела Меркел, че германия ще приеме всички си-
рийци, които биха потърсили убежище. 

трябва да се отбележи, че република Македония се намира в една много 
специфична ситуация. На пътя на т.нар. „балканско направление“ на бежа-
нците и мигрантите от държава – член на еС, като република гърция, през 
държава като република Македония, която не е член на тази структура, по-
вече от един милион души се опитаха да я преминат на път за „обещаните“ 
държави от западна и Северна европа. И макар че тази бежанска-мигрант-
ска криза за република Македония преди всичко да има транзитен характер, 
все пак нейните граждани ежедневно директно и индиректно се сблъскват с 
последици от икономически и хуманитарен характер, както и от проблеми, 
пряко касаещи нейната сигурност. 

ВТ
О

РА
 Ч

А
С

Т
Гл

ав
а 

3



166

от началото на 90-те години на миналия век република Македония 
неведнъж се изправяше пред сериозното предизвикателство да се справя 
с бежански кризи. Първият път това се случи през 1991 г., когато се създа-
ваше независима република Македония и когато след събитията в албания 
около 1200 души от пограничните райони на тази страна потърсиха защита 
и бяха настанени в Преспанско-отешевския, Стружкия и охридския район. 
Само една година по късно македонските власти се погрижиха и за 35 000 
души, които бягаха от кризата и военните действия в Босна и Херцегови-
на. тези хора бяха настанени в седем центрове в република Македония и 
бяха под нейна защита до 1997 г., когато след преодоляване на последиците 
от войната в Босна и Херцеговина им бе предоставена възможност орга-
низирано да се завърнат по родните си места. третото предизвикателство 
за властите в Скопие се случи по време на кризата в Косово през 1999 г., 
когато повече от 360 000 души, основно етнически албанци, потърсиха и 
получиха международна защита в република Македония1. 126 000 души под 
временна хуманитарна защита бяха настанени в осем центрове, изградени 
за тази цел на територията на държавата, а за 234 000 души се погрижиха 
гражданите от цялата страна, които ги настаняват в своите къщи. С 91 476 
души „Стенковец“ се оказа най-големият колективен център в страната. 
временната хуманитарна защита за бежанците от Косово продължи до 22 
септември 2003 г., въпреки че към края на 2000 г. броя на бежанците бе све-
ден до 5416 души. за четвърти път република Македония се изправи пред 
сходна ситуация по време на военните действия и етнополитическата криза 
вътре в страната през 2001 г. Като последица на ескалацията на насилието 
между първоначално определяните от запада като въоръжени терористи, 
а впоследствие  – като борци за права и свободи албанци и македонските 
сили за сигурност бяха регистрирани 86  954 вътрешно разселени лица, а 
според данните на върховния комисариат на ооН за бежанците около 20 
000 души са напуснали република Македония и са се насочили към Косово2. 
През 2015  – 2016 г. при петата по ред бежанска-мигрантска криза повече 
от един милион бежанци и мигранти използват територията на република 
Македония като част от т.нар. „балкански маршрут“ с цел да достигнат до 
държави в западна и Северна европа. 

така около 15 години след косовската криза и събитията в република 
Македония, завършили с подписването на „охридския мирен договор“ през 
лятото на 2001 г., ситуацията в отношенията република Македония – еС е 
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почти идентична. По това време за бежанците от Косовската криза еС пое 
ангажимент да покрие разходите от 660 млн. долара, но в действинтелностн 
република Македония получи само 50 млн. долара. С решение на европей-
ската комисия за бежанската криза след началото на конфликта в Сирия ре-
публика Македония трябваше да получи 24 млн. евро, а Сърбия – 45 млн. 
евро, въпреки че Скопие месечно изразходваше един милион евро само 
за силите на сигурност на границата и останалия персонал. от обещаната 
помощ от европейската комисия през 2015 г. Македония е получила само 
90 000 евро, които не са вкарани в бюджета на държавата, а са влезли чрез 
Международния червен кръст, въпреки че от началото на 2015 г. през южна-
та граница в република Македония са влезли 424 656 бежанци и мигранти, 
като най-голям прилив е на тези които идват от Сирия, но и от афганистан3. 

така, ако трябва да се обобщи, през първите няколко години на сирий-
ския конфликт, република Македония се сблъска с преминаването на ней-
ната територия на десетки хиляди бежанци годишно. През 2012 г., те са 4320, 
през 2013 г. – 11 831, а през 2014 г. този маршрут е пресечен вече от 44 057 
мигранти. зенитът е през 2015 г., когато по гръцките острови в Средиземно 
море се установяват хиляди имигранти, които след това стигат до границите 
на република Македония4.

трябва да се отбележи че от ноември 2014 г. до юли 2015 г. поради не-
подготвеност и предишния негативен опит с бежанците в република Ма-
кедония се стигна до 30-тина нещастни случаи с мигранти, включително 
бебета, жени и деца, които бяха прегазени от влакове по пътя на Коридор 
10. тези случаи бяха широко осветлявани от медиите в страната. През този 
период също така стотици бежанци бяха незаконно затворени в приемния 
център за чужденци в скопската община гази Баба при крайно лоши усло-
вия. Поради пренаселеността на центъра много неправителствени органи-
зации (НПо) обвиниха република Македония за изтезания над тези лица5. 

Изправен пред заплахата от незаконната миграция и сблъсквайки 
се със сериозния наплив на бежанци, Съветът за сигурност на република 
Македония обяви кризисна ситуация на 19 август 2015 г. на част от тери-
торията на страната, основно в районите на южните и северните граници. 
още на следващия ден правителството на Никола груевски създаде екип за 
действие при кризи, който трябва да отговаря за нуждите на мигрантите и 
бежанците. Бе подготвен и развит План за действие за отговор на ситуаци-
ята, като се взе решение да бъде активно включена и армията на република 

•  мИгрАнтсКАтА КрИзА – ПредИзвИКАтелствО зА сИгУрнОсттА нА реПУБлИКА мАКедОнИя • 



168

Македония, която да осигури помощ и подкрепа на Министерството на въ-
трешните работи за справяне с кризисната ситуация, произтичаща от миг-
рантската криза6. Предизвикателството да се осигури подходящо убежище, 
здравеопазване и хуманитарни помощ за бежанска вълна с такъв размер е 
огромно не само за държавните и местните власти, а и за международните и 
други социални организации. Изградени са два приемни центрове за общо 
около 2000 бежанци – 1500 в гевгелия и 500 в табановце – Куманово, където 
мигрантите и бежанците може да получат храна, вода, облекла, средства за 
хигиена и медицинска помощ. всички тези услуги са безплатни и са осигу-
рени от различни държавни и международни организации, включително и 
от НПо7. 

в тази връзка трябва да се отбележи, че само от 1 юли до средата на 
ноември 2015 г. 515  000 бежанци и мигранти преминават транзитно през 
република Македония. Според статистиките на македонското вътрешно 
министерство от 19 юни до 10 ноември 2015 г. броят на мигрантите и бежа-
нците, които заявяват, че възнамеряват да търсят убежище, достига 230 248, 
включвайки 58 217 (25 %) деца, от които 11 711 (6 %) не са придружени. от 
тях 146 121 (63 %) са от Сирия, 48 716 (21 %) от афганистан, 17 969 (8 %) 
от Ирак, 4822 (3 %) от Пакистан, а останалите идват от други страни като 
например: Палестина, Иран, Сомалия, Конго и Бангладеш. от януари до ок-
томври 2015 г. в Македония са подадени 1739 молби за убежище8. 

това че република Македония се оказа на пътя на западнобалканския 
маршрут изправя държавата пред предизвикателството да се справи със 
заплахи от най-различно естество. в тази връзка в Скопие се провеждат 
дискусии, организирани от различни правителствени и неправителстве-
ни организации. в началото на октомври 2015 г. американският колеж в 
Скопие организира конференция на тема „Бежанци, мигранти, терористи?“, 
на която единодушно се заключава, че докато не реши проблема с извора 
на кризата, еС и всички държави по маршрута на мигрантски вълни ще се 
сблъскват с големи проблеми. за държави в преход като Македония и Сър-
бия финансовата подкрепа е изключително необходима. Настояванията на 
ангела Меркел и председателя на европейската комисия Жан-Клод Юнкер 
да се изграждат лагери по цялата дължина на балканския коридор не се при-
емат еднозначно от всички държави, като в Скопие тази позиция е оценена 
като непринципна и даже лицемерна. След много лутания в крайна сметка 
македонското правителство не се съгласи да приеме средства от еС за из-
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граждането на бежански лагери на своя територия. Скопие категорично на-
стоява за употребата на термина „дневни транспортни центрове“, където да 
се осигурят всички необходими услуги за преминаващите мигранти по пътя 
им към западна и Северна европа9. През същия месец октомври се стига до 
там, че само в рамките на няколко часа на гръцко-македонската границата в 
гевгелия пристигат над 14 000 мигранти и бежанци. Населението на градче-
то се удвоява за една нощ. 

Според президента на страната георге Иванов република Македония 
се оказва в една парадоксална ситуация, а именно да бъде изправена пред 
заплаха, която идва от територия на европейския съюз и Нато от страна 
на гърция, която не може да удържи натиска на нелегалната миграция, и 
в крайна сметка република Македония като държава, която не е членка на 
евросъюза, да защитава европа от самия еС10. така според Фронтекс само 
през 2015 г., повече от 885 000 са регистрираните мигранти и бежанци, които 
преминават през република Македония и Балканския маршрут като цяло11.

През октомври 2015 г., по настояване от президента на република Ма-
кедония георге Иванов12 и по инициатива на страните от западнобалкан-

•  мИгрАнтсКАтА КрИзА – ПредИзвИКАтелствО зА сИгУрнОсттА нА реПУБлИКА мАКедОнИя • 

Среща на министерствата на вътрешните работи на Австрия, Македония, Сърбия 
и Унгария, Охрид, 4 септември 2015 г



170

ския маршрут се свиква среща в разширен състав на европейската комисия 
с държавите членки по пътя, през който преминават мигрантите13. за пър-
ви път всички страни, засегнати от мигрантската криза, се събират на една 
и съща маса и за първи път се вземат решения за република Македония, 
но също така и в присъствието и със съгласието на най-висши официални 
представители на властите в Скопие.

На 15 ноември 2015 г. президентът Иванов свиква Съвета за сигурност 
на република Македония. за два дни армията на република Македония ус-
пява да изгради 20-километрова защитна ограда. Чрез поставянето на огра-
дата, македонската страна успява да регулира потока и да го насочи към 
една входна точка, на известният граничен камък 5914.

С появата на първите по-големи бежански вълни, особено във втората 
половина на 2015 г., очакванията бяха, че европа ще се обедини и ще действа 
в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците на ооН от 1951 г.15 
и нейния придружителен протокол от 1967 г. за статута на бежанците за 
приемане, защита и интеграция на мигрантите чрез даването на убежище 
и по този начин ще се осъществят възможностите те да станат нераздел-
на част от обществения, икономическия и социалния живот в „обещаните 
земи на еС“. Но факт е, че европа остана разделена като много държави от 
еС отхвърлиха възможността да приемат бежанци и така оставиха съсед-
ните страни сами да се справят. Неуспехът на гърция да спре бежанците 
накара някои държави от еС от своя страна да търсят свой подход за реша-
ване на бежанската криза, като прибегнат към частични решения. така на 
повърхността излязоха собствените национални интереси, влези връх над 
пропагандираните европейски ценности. 

Към края на 2015 г. се очертават ясно няколко концепции за решаване на 
проблемите с мигрантска криза. така според концепцията на германското пра-
вителство се настоява за организирано директно прехвърляне на стотици хи-
ляди бежанци от турция в държавите – членки на еС, на принципа на квотите. 
Концепцията на „вишеградската четворка“ (унгария, Полша, Чехия и Слова-
кия) е за блокада на движението на бежанците с изграждането на огради по 
своите граници, както и по границите на Македония, албания и България.

След като австрия се обяви за ограничаване на приема на бежанци и 
поиска затваряне на границата на Македония с гърция, държавите от Бал-
канския маршрут настояват за същите мерки на принципа „копирай или 
следвай северния съсед и кажи че нямаш друг избор“16. 
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Няколкото месеца в края на 2015 и началото на 2016 г. се оказват много 
важни за страните от западнобалканския маршрут на бежанските и миг-
рантски потоци към европа. така на среща между президентите на Хър-
ватия и Словения през ноември 2015 г. в загреб се отправя призив всички 
страни по балканския миграционен маршрут да се договорят за пропускли-
востта на границите си и да избягват инциденти, които биха нарушили си-
гурността и добрите им отношения. Същият месец вътрешните министри 
на гърция, Македония, Сърбия и Словения се споразумяват да предприемат 
съвместни мерки за идентификация, надзор и размяна на данни за мигран-
тите с цел подобряване на планирането за настаняването им и повишаване 
на сигурността17. в тази връзка от ноември 2015 г. република Македония 
стриктно се придържа към договорката през нейната територия да се про-
пускат само бежанци от конфликтни точки като Сирия, Ирак и афганистан 
като в борбата срещу нелегалните мигранти се разчита и на оградата, която 
се изгражда на македонско-гръцката граница. 

трябва да се отбележи, че от края на 2015 и началото на 2016 г. република 
Македония еднолично затваря границата си с гърция на няколко пъти. този 
акт е обяснен от македонските гранични органи със „застой в движението 
на бежанската вълна на север“18. По този начин на ничията земя между две-
те държави остават блокирани няколкостотин мигранти. Като резултат това 
води до насилствено и агресивно отношение от бежанците и мигрантите, 
които са стимулирани директно и от НПо от двете страни на границата. 
Стига се и до физически сблъсък на мигрантите с представителите на сили-
те за сигурност на република Македония. впоследстие македонските сили за 
сигурност са обвинени за нехуманност при защитата на своята държава19. в 
края на януари и началото на февруари 2016 г. македонските таксиметрови 
шофьори основно от пограничния град гевгелия също излязоха на петдне-
вен протест, затваряйки границата заради невъзможността да продължат 
да извозват бежанци към сръбската граница на път за западна европа. Про-
тестът им бе срещу македонските власти, които бяха взели решение бежа-
нците да се извозват организирано с автобуси и влакове през територията 
на република Македония20. 

в първите месеци на 2016 г. все повече се активизират съвместните 
действия на страните от Централна европа с тези от западните Балкани-
те. в тази насока трябва да се отбележи, че през месец февруари 2016 г., от 
една страна, австрия, а от друга – албания, Хърватия, България, Босна и 
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Херцеговина, Черна гора, Косово, Македония, Сърбия и Словения се дого-
варят за координация и съвместен контрол на мигрантските потоци на дър-
жавите от Балканския маршрут от Македония до австрия. в началото на 
февруари по искане на Мвр на република Македония в страната пристигат 
25 словашки полицаи за съвместни патрули с македонските полицаи на ма-
кедонско-гръцката граница21. така те се присъединяват към охраняването 
на границата от полицаи от пет държави – Македония, Сърбия, Хърватия, 
Словения и австрия. На срещата на полицейските шефове от тези пет дър-
жави на 5 февруари 2016 г. в Скопие освен договорката за регистрацията 
и проверката на бежанците се вземат много по-строги мерки и процедури 
при тяхното преминаване с осигуряването на жива сила и оборудване при 
охраната на границата, както и данните от регистрацията да бъдат вкарвани 
в националните им бази, които могат да бъдат обменяни между петте стра-
ни. Предприемането на тези съвместни действия надхвърля процедурите, 
прилагани в рамките на европейските правила. И въпреки че е постигната 
максимална синхронизация на техническо ниво, страните в този формат 
нямат компетентност да предложат политическо решение на общоевропей-
ски проблем. в крайна сметка тези мерки на петте държави имат две основ-
ни цели – едната е нелегалните имигранти да бъдат спрени, а другата – да 
бъдат забавени бежанските потоци към Централна европа22. 

в началото на февруари австрия официално излиза с изявление, че 
подкрепя отдавнашното искане на унгария за издигане на защитна линия 
на Балканите, на първо място по границата на Македония, за да спре прито-
ка на мигранти поради неспособността на гърция „да защити Шенгенското 
пространство“. за засилване на контрола на македонско-гръцката граница 
се съгласява и ръководството на Хърватия, но с уточнението, че за това е 
необходимо съгласието на всички страни –  членки на еС23. 

И докато Брюксел търси решение за бежанската криза, македонския в-к 
„вечер“ на 9 февруари пише, че Македония брани европа с двойна ограда. 
Правителството в Скопие решава да изгради втора ограда по протежението 
на цялата южна граница, тъй като през последните месеци ясно се е показа-
ла тази нужда, след като македонската армия е предотвратила около 19 хи-
ляди опита за нелегално пресичане на границата24. Поради обещаната, но 
недостигнала финансова помощ от еС оградата от 37 км в долината на река 
вардар е завършена със собствени средства през март, само месец по-късно. 

На 2 март 2016 г. председателят на европейския съвет Доналд туск по-
сещава република Македония, като управляващите в Скопие го информират 
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за плана, който имат за контрол върху мигрантската вълна. той включва ре-
гулиране с една входна и една изходна точка. Позицията на република Маке-
дония е, че т.нар. „принцип на тръбата“ следва да се приложи по целия бал-
кански път, така че потокът да може да се контролира. този план предполага 
влизане в Идомени, на граничен камък 59 и излизане на австрийско-герман-
ската граница. Според Скопие, както е създаден този маршрут, така може и 
да се „постави вентил“ и да бъде затворен балканския коридор за бежанци 
и мигранти към западна европа25.

в навечерието на подготовката за сключване на споразумението между 
Брюксел и анкара, в началото на март 2016 г. практически беше затворен 
Балканският маршрут. След като на 8 март Словения затвори своите гра-
ници за мигрантите, ден по-късно това направиха и Хърватия, и Сърбия, 
последвани от република Македония26. Към края на същия месец македон-
ското държавно и партийно ръководство удължи срока за затваряне на гра-
ницата си за мигранти с гърция и Сърбия до края на 2016 г. 

Причината за затварянето на този път трябва да се търси именно в спо-
разумението между шефовете на полицейските служби по протежението 
на Балканския маршрут на бежанците от 5 февруари 2016 г. окончателно 
това решение се затвърждава след споразумението между еС и турция от 
18 март с.г.27 

И колкото по-запушен е основният маршрут, използван месеци наред, 
толкова по-атрактивни и интересни за бежанците и трафикантите стават 
алтернативните трасета. още през февруари 2016 г. анализаторите на про-
блемите, свързани с мигрантската криза и евентуалното затваряне на Бал-
канския маршрут, правят заключения, че търсещите закрила бежанци все 
ще намерят начин да продължат пътя си към европа – през България и Сър-
бия, от гърция през албания и Италия28. все още обаче обходните марш-
рути не са се превърнали в „бежанска магистрала“, както казва зам.-шефът 
на европейската гранична агенция Фронтекс Бернд Кьорнер малко преди 
затварянето на Балканския маршрут през март 2016 г.29

в крайна сметка, търсейки решение за това сериозно икономическо 
и хуманитарно предизвикателство, както и относно опасността за сигур-
ността на страната, македонското държавно ръководство се намира между 
„чука и наковалнята“ поради собствения си страх за последиците от криза-
та, от една страна, и настояванията на еС да се справи с проблема, от друга. 
Според един анализатор от Скопие, македонските власти първо кокетничат 
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с германия, впоследствие се завъртат към австрия и „вишеградската чет-
ворка“, като същевременно стриктно водеят сметка да не влязат в конфликт 
с никоя от тях30.

официалната македонска позиция по мигрантска криза през 2016 г. 
може да се проследи и с изявленията и насоките, които дават водещите ръ-
ководители и политици в Скопие на международни форуми, както и пред 
чуждестранни медии. 

На международната конференция в лондон в подкрепа на Сирия, на 
която лидерите на над 70 държави търсят решение за намаляване на прили-
ва на бежанци към европейските страни31, македонският президент георге 
Иванов в своята реч на 5 февруари 2016 г. заявява: „През изминалите 13 ме-
сеца през Македония са преминали над един милион мигранти и бежанци, 
което струва на македонските институции милиони евро годишно. Македо-
ния сама носи тежкия финансов товар от мигрантската и бежанската криза. 
Международната общност трябва да бъде много внимателна на какви осно-
ви ще гради новата Сирия и новия Близък изток. Подготвени сме да споде-
лим проекта на македонския демократичен модел на приобщаване, който 
включва интеграция без асимилация. вярваме, че македонският модел на 
съжителство е здрава основа, върху която могат да се обновят доверието и 
уважението на най-дълбоките религиозни различия в Сирия и региона“32. 
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На първата част на европейската конференция на председателите на 
парламенти в Страсбург на 15 септември с.г., която е посветена на миграци-
ите и кризата с бежанците в европа, председателят на Събранието на репу-
блика Македония трайко веляновски подчертава, че актуалната мигрант-
ско-бежанска криза представлява феномен, незабелязан в по-новата све-
товна история33. Според веляновски в последните 16 месеци през република 
Македония са преминали транзитно повече от 900 хиляди бежанци. всичко 
това за една страна с население от 2 млн. жители и ограничени материал-
ни и човешки ресурси е наистина едно голямо предизвикателство. в свое-
то обръщение на конференцията председателят на македонския парламент 
обръща внимание на факта, че в началото на бежанска криза македонското 
законодателство е забранявало свободно преминаване през територията на 
държавата, което е позволило тези хора да станат жертва на организира-
ни криминални групи. затова парламентът в Скопие по бързата процедура 
променя закона за бежанците, с което се предоставя възможност чрез ак-
тивната регистрация всеки бежанец да получи съответен статут за да може 
легално, използвайки средствата на обществения транспорт, да мине през 
държавата. По-нататък с помощта на компетентните институции, преди 
всичко на Министерството на здравеопазването, Министерството на тру-
да и социалната политика, Червеният кръст, но и с огромен ангажимент на 
неправителствения сектор и личната солидарност на македонските гражда-
ни, са събрани много средства за лична хигиена, храна, вода, дрехи и меди-
цинска защита. веляновски отбелязва, че недостатъчната ангажираност от 
гръцка страна в началото на кризата вече е преодоляна, тъй като на всички 
е ясно, че това е от общ интерес. По южната и северната граница на репу-
блика Македония присъстват както македонските сили за сигурност, така и 
смесени полицейски патрули. това дава своя резултат и в периода от януари 
до септември 2016 г. са засечени 30 хиляди опита за нелегално преминаване 
през южната граница. Само през август 2016 г. са проведени общо 588 гра-
нични патрули заедно с офицерите от австрия, Хърватия, Сърбия, Слове-
ния, Словакия и унгария34. 

Десет дни по-късно, на 25 септември на срещата на тема „Миграцията 
по балканския маршрут“ във виена, премиерът на република Македония 
емил Димитриев реализира срещи тъкмо с премиерите на четирите държа-
ви-членки на еС австрия, унгария, Словения и Хърватия, от които репу-
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блика Македония получава най-голяма подкрепа в справянето с мигрантска 
криза. На тази среща на десет премиери на държави от западнобалканския 
мигрантски маршрут присъства и германската канцлерка ангела Меркел. 
На нея е постигната договорката да остане напълно затворен маршрута, по 
трасето на който се намира и република Македония35. 

Седмица по-късно в интервю за немското списание „Дер Хаупштад-
броф“ председателят на управляващата партия вМро – ДПМНе Никола 
груевски заявява, че през 2016 г. когато се взема решение един от коридо-
рите – западнобалканският маршрут, на който се намира и република Ма-
кедония, да бъде затворен, македонските власти предотвратяват опитите на 
около 114 000 имигранти нелегално да влязат в страната от съседна гърция. 
По всяка вероятност тази бройка щеше да бъде десет пъти по-голяма, ако на 
тези 114 00 мигранти им бе позволено да преминат през македонската гра-
ница и по този начин беше изпратен сигнал към всички, които се подготвят 
да тръгнат, казва груевски и акцентира на факта, че политиката на държа-
вата ще остане в съответствие и в координация с политиките на еС. тези 
действия обаче изискват специален ангажимент на македонската полиция 
и армия, тъй като република Македония като малка държава има ограни-
чен финансов и кадрови ресурс. Според груевски сигурността в региона е 
основен приоритет на република Македония, което означава страната да се 
справи с най-различните заплахи от неконтролираните мигрантски вълни, 
които преминават през държавата. определени лица, които влизат в Маке-
дония, са с фалшиви документи, с което се увеличава рискът от инфилтра-
цията на терористи между мигрантите. След затварянето на този маршрут 
са регистрирани стотици случаи на повреждане на оградата на границата с 
гърция. Според бившия премиер груевски, република Македония се намери 
в една „тампон зона“, в която освен с натиска на южната граница правител-
ството в Скопие трябваше да се справи и с работата на голям брой непра-
вителствени организации, които имат интерес този коридор да остане отво-
рен и стотици хиляди мигранти без проблем да продължат да се движат до 
крайните дестинации. точно те на няколко пъти насочваха мигрантите към 
повреждане и късане на оградата с цел насилствено да влязат в държавата.36.

въпреки сериозната политическа криза след поредните предсрочни из-
бори в република Македония на 11 декември 2016 г. и големите трудности, 
пред които е изправена държавата с формирането на новото правителство, 
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темата за мигрантската криза е един от важните външнополитически про-
блеми, на които Скопие търси адекватно решение и в началото на 2017 г. 

така на 8 февруари 2017 г. македонският министър на отбраната зо-
ран Йолевски участва във виена на срещата на министрите на отбраната и 
на вътрешните министри на групата за централноевропейско отбранител-
но сътрудничество и Форума залцбург заедно със страните от Югоизточ-
на европа. в своето обръщение на срещата, чийто фокус е върху съвмест-
ното управление на предизвикателствата на миграцията, Йолевски под-
черта, че република Македония до голяма степен допринася за закриване 
на „балканския път на бежанците“, както и че държавните институции в 
страната реагират адекватно, ефективно и координирано на тези проце-
си. в тази връзка той набляга и на помощта, която република Македония 
получава от австрия, Хърватия, Чехия, унгария, Полша, Словакия, Сло-
вения и Сърбия като страни, които разположиха техни служители на се-
верната и южната граница в подкрепа на македонската полиция. Йолевски 
също така се позовава на следващите стъпки, които трябва да се предпри-
емат, за да се поддържа стабилността и сигурността в региона и извън него: 
„Ние настояваме за интензивно ангажиране и лидерство от страна на ев-
ропейския съюз. Договорът, постигнат между еС и турция, трябва да се 
спазва“. Накрая зоран Йолевски подчерта ползата от подобряване на коор-
динацията и обмена на информация и данни между балканските страни по 
маршрута, както и необходимостта да се ускори процеса на интеграция на 
региона в еС и Нато37.

Само месец по-късно, на 10 март 2017 г. европейският съюз одобря-
ва допълнителни 30 милиона евро помощ за справяне с последиците от 
бежанската криза в западните Балкани. Средствата са предназначени за 
Македония, Сърбия и други страни от западните Балкани, а ще се използ-
ват за нуждите на управлението на границите и вълната имигранти, за 
осигуряване настаняване и услуги за мигрантите и бежанците, както и за 
подкрепа на местните общности. европейската комисия посочва, че тези 
средства са одобрени наред с 59 милиона евро, които вече са предоставе-
ни на Македония и Сърбия от началото на мигрантската криза през 2015 г. 
в съобщението на еК се казва още: „одобреният пакет ще помогне по-на-
татъшно подобряване на управленските способности, когато става въпрос 
за границите и миграцията в региона. те ще позволят продължаване на под-

•  мИгрАнтсКАтА КрИзА – ПредИзвИКАтелствО зА сИгУрнОсттА нА реПУБлИКА мАКедОнИя • 



178

крепата на граничната полиция с цел контролирането на границите да се 
осъществява в съответствие с европейските стандарти. Средствата ще оси-
гурят по-нататъшна подкрепа за тези, които са отговорни за осигуряване на 
основните нужди на мигрантите и бежанците като настаняването, здравни-
те услуги, но и за защита, особено на уязвимите групи“38. 

Заключение

в заключение може да се обобщи, че мигрантската криза може да нане-
се сериозен удар както върху сигурността на република Македония, така и 
да има последици от хуманитарен и религиозно-политически характер вър-
ху нейните граждани. Предвид крехките междуетнически отношения и де-
ликатния етнически и религиозен баланс в държавата, където особено след 
2001 г. се правят съществени опити за изграждане на единно гражданско 
общество, република Македония не желае да приема предложените от еС 
мерки за получаването на финансови средства, за да приеме нова вълна миг-
ранти и за евентуалното изграждане на лагери, тъй като опасенията са, че 
по този начин република Македония би се превърнала в една „тампон-зона“. 
от друга страна, трябва да се има предвид, че република Македония почти 
около две години се намира в най-голямата държавна и политическа криза 
от провъзгласяването на нейната независимост през 1991 г. това положе-
ние също сериозно би повлияло върху ефективността на правителството 
в Скопие за оказване помощ на мигрантите, с които се сблъсква на своята 
територия, но преди всичко би се отразило негативно върху сигурността на 
република Македония с възможността на нейна или през нейна територия 
безпрепятствено да навлязат и преминават терористи на път за Централна 
и западна европа. 
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СърБиЯ:  
„ние Се наМираМе МеждУ  
дВе ЧаСти на еС – едната,  

кОЯтО ПрОПУСка БежанЦите, 
и дрУГата, кОЯтО ЗатВарЯ 

ГраниЦите и иЗдиГа ОГради“ 

Д-р Бисер Банчев
Институт за балканистика с Център по тракология 

Българска академия на науките

Сърбия е точно в средата на западнобалканския маршрут на бежанците, 
но въпреки това показва известна специфика в реакцията на обществото и 
на държавата. Деликатният баланс между общите проблеми със съседните 
държави и различията в сигналите, които излъчва страната, може да бъде 
проследен чрез анализ на официалните позиции и практическите действия 
на сръбското правителство, подробните публични отчети на комисариата 
за бежанците и миграцията, дискусиите в медиите, резултатите от проуч-
ванията на общественото мнение, становищата на политическите партии 
и неправителствени организации и външните оценки, давани от междуна-
родните партньори на Белград.1 

Бежанският проблем като наследство  
от разпадането на Югославия 

важна особеност е тежкото наследство на страната по въпроса за бе-
жанците и мигрантите. в края на 2014 г, в навечерието на голямата мигра-
ционна криза сръбското правителство отчита нерешени проблеми с 44 000 
бежанци от войните за югославското наследство в Босна и Херцеговина и 
в Хърватия2 и още около 200 000 от т. нар. „вътрешно разселени лица“ от 
Косово. Последните на практика също са бежанци, но не могат да бъдат на-
речени така само защото Сърбия не признава Косово като независима дър-
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жава. всичко това предизвиква особената чувствителност на сръбското об-
щество по темата. Към правителството действа специализиран орган – Ко-
мисарство за бежанците и миграцията, създаден още през 1992 г., а новото 
си име получава през 2012 г. от 2008 г. структурата се ръководи от комисаря 
владимир Цучич (р. 1959), който запазва поста си въпреки промените на 
правителствата след изборите от 2012 и 2014 г. Фактът е многозначителен за 
политическата среда в западните Балкани, която не предлага многобройни 
примери на приемственост. През годините към Цуцич има критики от раз-
личен характер в медиите, но той е прекарал целия си трудов стаж в различ-
ни административни структури, работещи с бежанци и мигранти.3 водеща 
роля при справянето с проблемите на бежанската криза имат премиерът 
александър вучич (р. 1970), външният министър Ивица Дачич (р. 1966), 
министърът на труда александър вулин (р. 1972) и вътрешният министър 
Небойша Стефанович (р. 1976). 

През първата и втората година от арабската пролет и войните в Близ-
кия изток няма особена активност по балканския път и съответно  – на-
тиск към Сърбия. Пред страната минават обичайните миграционни пото-
ци, които включват търсещи убежище и шансове за трудова реализация 
лица от третия свят. Натискът на бежанци и мигранти започва да се усеща 
през есента на 2013 г. възникват напрежения с местните жители. На фона 
на последвалите събития изглежда почти анекдотично, че Сърбия има из-
вестни проблеми с около 300 мигранти, които трябва да бъдат настанени в 
два обекта в западната част на страната. там се използват съществуващите 
центрове за настаняване, предназначени в предните години за бежанци от 
Босна и Херцеговина и от Хърватия, които са сърби по националност и из-
точноправославни по вероизповедание, и следователно не се отличават от 
местното население.4 Когато в единия център (в Боговажа) трябва да бъдат 
настанени около 200 души с широк диапазон на произхода – от Сирия до 
Сомалия, а в самото село населението е от 497 души, според преброяването 
от 2011 г., очевидно 40  %-то съотношение надхвърля допустимите грани-
ци на търпимост. Има протести с 15-часово преграждане на пътя и недо-
пускане на мигрантите до съответния център.5 (Следва да се отбележи, че 
подобно поведение е в очевиден контраст с реакциите в големите градове 
по отношение на мигрантската вълна от 2015 г., която е многократно по-го-
ляма. Намира се едно прагматично решение, предложено от министъра без 
портфейл Сюлейман углянин. той е много опитен политик със специфичен 
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стил на поведение, който винаги успява да се впише много добре в акту-
алното злободневие. углянин отговаря в правителството за недоразвитите 
райони и предлага нежеланите мигранти да бъдат настанени в мюсюлман-
ските общини тутин и Сйеница в Санджак, Южна Сърбия. Съответно тези 
общини трябва да получат финансова подкрепа, както от сръбското пра-
вителство, така и от върховния комисариат на ооН за бежанците. Идеята 
е чужденците да бъдат сред хора със сходна култура, а слаборазвитите об-
щини да получат допълнително целево финансиране. едва ли е необходимо 
уточнението, че и двете общини се контролират от партията на министъра. 
През декември 2013 г. в тях са настанени 102 мигранти и са добре приети от 
местното население. Някои бежанци реагират със страх, че могат са окажат 
в обкръжение на радикални ислямисти, но по-вероятно е да са недоволни, 
че биват отдалечавани от северните части на страната, които са по-близо до 
желаните от тях централно и северноевропейски държави.6 

Междувременно през пролетта на 2014 г. Сърбия е сполетяна от големи 
наводнения. западната част на страната, където са старите мигрантски цен-
трове, е най-силно засегната. тогава по сръбските медии могат да се видят 
снимки на здрави млади мъже от Сомалия, които участват в разчистването 
на последиците от наводненията и това е използвано като пропаганден мо-
дел за успешна интеграция и взаимопомощ.7 

През лятото на 2014 г. започна постепенно нарастване на мигрантски-
те потоци през македонска и съответно – сръбска територия. върху тях се 
наслагва едни друг проблем, който протича успоредно и поставя допълни-
телен фокус върху събитията на Балканите. започва масова миграция на 
косовски албанци към западна европа. Случаят не е достатъчно изяснен, но 
има сериозни съмнения, че става дума за добре организиран процес, който 
използва обичайните бежански маршрути. регистрирани са редица случаи, 
в които косовари хвърлят паспортите си и се представят за сирийски бежа-
нци. в началото на февруари 2015 г. дневно около 1000 души биват залавяни 
при опит да пресичат нелегално през горите сръбско-унгарската граница. 
Сред задържаните има както косовски албанци, така и сирийци, афганис-
танци, иракчани и други. този процес продължава до средата на февруари 
2015 г., когато унгария за първи път затваря границата със Сърбия за миг-
ранти и започва подготовка за поставяне на оградни съоръжения. в този 
момент унгария е подкрепена официално от австрия и германия, които 
оказват натиск върху Сърбия за по-строг контрол върху своите граждани и 

•  сърБИя: „нИе се нАмИрАме междУ две чАстИ нА ес – еднАтА, КОятО ПрОПУсКА ... • 
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предлагат помощта на австрийски и германски полицаи от Фронтекс. Сръб-
ското правителство изпраща жандармерия на границата с унгария. евро-
пейската комисия отчита, че за последната година около 42 % от търсещите 
убежище от западните Балкани са с произход от Сърбия. Ситуацията дава 
повод на сръбския вицепремиер и министър на външните работи Ивица 
Дачич да определи като „лицемерно“ отношението на европейския съюз и 
онези страни, които са признали Косово – когато става дума за политиче-
ските граници, западните политици да считат Косово за отделна държава, 
а когато става дума за нелегална имиграция, да разглеждат косоварите като 
сръбски граждани. австрия в тясно сътрудничество с германия и унгария 
организира връщане на косовските граждани в родината им с чартърни 
полети на всеки две седмици, а Сърбия и унгария ги извозват с автобуси. 
Съвместните усилия дават резултат. Следва да се отбележи, че колкото ряз-
ко тръгва вълната на косовските албанци, толкова и рязко е спряна след 
твърдата намеса на унгария и германия. Последното дава основание да се 
твърди, че категорично не може да става дума за спонтанност, а действат ме-
ханизми на организиран трафик, които през следващите месеци ще поемат 
нарастващите миграционни потоци от Близкия изток и африка. Сърбия е 
похвалена от европейската комисия, че е изиграла конструктивна роля в 
усилията за спиране на наплива от имигранти от Косово, и е обвинена от 
правозащитни организации, че имигрантите са подложени на тормоз и мал-
третиране от полицията.8 

През ранната пролет няма все още видимо нарастване на бежанските 
групи. всички следят напрегнато кризата в Куманово през май 2015 г., ко-
гато албански сепаратисти навлизат от Косово на македонска територия и 
водят няколкодневни сражения с полицията. от гледна точка на граничния 
контрол възниква сериозен проблем. На практика македонско-сръбската 
граница не се охранява. голям брой албанци напускат Куманово, заради въ-
оръжените сблъсъци в града и се прехвърлят на сръбска територия в Пре-
шево, където са настанени при роднини. Миграцията е легална – не са реги-
стрирани случаи на премиване извън граничните пунктове. ръководството 
на община Прешево обявява готовност да действа в извънреден режим при 
евентуален масов приток на хора от района на Куманово. обещанието не е 
подложено на проверка, защото конфликтът приключва бързо, но на пре-
ден план излиза Прешево като входна врата към Сърбия от юг. общината е 
населена предимно с албанци, които имат трудни отношения с централните 
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власти в Белград.9 в сръбското правителство от дълги години съществува 
постът на специален координатор за Прешево, Медвежа и Буяновац, а в ра-
йона е разположена и една от най-големите бази на сръбската жандармерия.

Сърбия – „транзитна“ и „хуманна“ държава

Миграционната вълна започва да нараства лавинообразно през лятото 
на 2015 г. телевизионното интервю на ангела Меркел, в което кани мигран-
тите да идват свободно в германия, е излъчено на 1 юни 2015 г. Македония 
създава условия за бързо преминаване през нейна територия към Сърбия 
и унгария. Правителството в Будапеща реагира светкавично и на 17 юни 
приема решение за спешено изграждане на ограда по границата си със Сър-
бия.10 тази 175-километрова ограда с височина 4 метра, която е планирана 
да бъде изградена за три месеца, се превръща в основен фактор, определящ 
измеренията на сръбската политика през следващите месеци. Сръбският 
премиер александър вучич заявява, че е „удивен и шокиран“ от решението 
на унгария. той извежда първата теза, която държавата му ще подържа в 
хода на всички драматични развития праз следващите две години: Сърбия 
не може да бъде обвинявана за проблема с имигрантите, тъй като няма вина 
нито за сирийската криза, нито за конфликтите с „Ислямска държава“, нито 
за кюрдите. Сърбия е само транзитна страна, а имигрантите проникват не 
през Сърбия, а през територията на еС – през България и гърция.11

На 18 юни заседава правителствената „работна група за решаване на 
проблемите на смесените миграционни потоци“. официално обявената при-
чина е нарастване на бежанската вълна, но няма съмнение, че непосредстве-
ният повод е унгарска ограда. Министърът на труда, заетостта и социалните 
въпроси александър вулин е ръководител на групата, в която са включени 
още колегите му, отговарящи за вътрешните работи, за здравеопазването, за 
външната политика, за европейската интеграция и комисарят за бежанците 
и миграциите, а малко по-късно и представител на Червения кръст.12 вулин 
е известен като особено близък и доверен на премиера. терминът „смесени 
миграционни потоци“ дава максимална гъвкавост на властите да говорят 
свободно както за бежанци, така и за икономически мигранти, според кон-
кретния момент.13 Страната разполага с 1200 легла в пет миграционни цен-
търа. Спешно започва да се търси подходящо място за нов център за прием 
и регистрация на бежанците. Съвместно с местните власти е избрана сгра-
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дата на бившата тютюнева фабрика в Прешево. Центровете за убежище във 
вътрешността все още са полупразни, но пътищата, парковете и района на 
железопътната гара в Белград започват да се изпълват с мигранти. те бързат 
да напуснат Сърбия, преди да бъде изградена стената на унгарската граница. 
Между 300 и 400 души преминават дневно през страната, а от началото на 
годината общият им брой е 31 500.14

На 22 юни в унгарския град Сегед се срещат директорите на сръбската 
и унгарската полиция Милорад вельович и Карол Пап. те договарят съв-
местни екипи на сръбската, унгарската и австрийската полиция, които от 
29 юни започват да патрулират по границата между Сърбия и Македония. 
в първата група са включени 20 унгарски полицаи с четири коли, оборуд-
вани с най-нови термокамери. Проблемът е обсъден с унгарските министри 
на съвместно заседание на правителствата на двете страни, проведено на 1 
юли. то е планирано много по-рано с оглед на решаване на инфраструктур-
ни въпроси и съвместното привличане на китайски инвестиции, но мигра-
ционната тема ги измества. унгарският премиер е принуден да обяснява, че 
оградата не е насочена срещу Сърбия, а за опазване на страната му. Част от 
договорените съвместни мерки включват и отваряне на нови гранични пун-
ктове между двете страни.15 отправен е призив към еС да положи повече 
усилия в борбата срещу трафика на хора през Балканите.

Центърът в Прешево, който поема първата тежест по приема, регис-
трацията и хуманитарното подпомагане на мигрантите, влизащи на сръб-
ска територия, е открит официално на 8 юли. Събитието съвпада с двуднев-
ното посещение в Белград на германския канцлер ангела Меркел, като част 
от нейната обиколка в западните Балкани. тя обещава, че еС ще помогне 
на Балканите и унгария да се справят с притока от бежанци. Максималната 
близост до германската позиция е друга важна особеност на сръбската по-
литика през периода. Белград разчита на германска подкрепа в предприсъ-
единителния процес към еС. той официално е започнал година и половина 
по-рано, но все още не е отворена нито една преговорна глава. Поведението 
на Сърбия се гледа под лупа, като специален акцент се поставя на регио-
налното помирение. Поредният кръг от преговори с властите в Косово се е 
провалил в края на юни. открит остава и въпросът за отношенията с Босна. 
веднага след срещата с ангела Меркел премиерът вучич отива в Сребрени-
ца, за да отдаде почит пред жертвите на войната от 1995 г., въпреки че е на-
паднат с камъни от провокатори, за което има предварителна информация.
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През горещите седмици на юли и август унгарците строят интензив-
но оградата по границата с южната си съседка, а в самата Сърбия текат не 
по-малко горещи дискусии, които очертават основните теми, тези и стра-
хове, които ще разделят общественото мнение до края на кризата. лидерът 
на Сръбската народна партия Ненад Попович, част от управляващата коа-
лиция, предлага да бъде построена стена по границата с Македония. Идеята 
му е отхвърлена както от управляващите, така и от водещите опозиционни 
партии.16 Премиерът александър вучич налага позицията, че Сърбия нико-
га няма да затвори границите си за мигрантите и няма да издига огради и 
стени. Шефът на парламентарната комисия по сигурността предупреждава 
за възможността в Сърбия да се изгради „гореща точка“ за 400 000 мигран-
ти. точно в противоположната посока, сръбският комисар за защита на рав-
нопоставеността Бранкица янкович предлага близкоизточни бежанци да се 
заселят в запустелите села в Сърбия, чието население постоянно намалява.17 
Йелена Милич, директор на белградския Център за евроатлантически из-
следвания, определя предложението като абсурдно и равнозначно на „етни-
чески инженеринг“. Място в дискусиите намират и конспиративните теории 
за кризата, които поставят въпроса: „защо бежанците са три пъти повече 
в сравнение с миналата година, при положение че и тогава в афганистан 
се стреляше, а халифатът на „Ислямска държава“ държеше големи части от 
територията на Ирак и Сирия?“. Появяват се коментари за „бежанци с дис-
танционно управление“. Публиката е склонна да приеме цивилизационното 
обяснение за културния сблъсък. Медиите се раздвояват между него и пред-
ставянето на сръбския народ като толерантен и хуманен.18

толерантността е поставена на изпитание в края на месеца. заради ог-
ромния брой новопристигнали бежанци в близкото до Прешево гранично 
село Миратовац е открит нов приемен център с 9 големи палатки, получени 
от руско-сръбския хуманитарен център от Ниш. Първата голяма криза в 
Прешево и Миратовац е между 21 и 23 август. Почти 10 хиляди души преми-
нават на сръбска територия. в Прешево ги чака колони от автобуси, които 
ги извозват към Белград и до Суботица на унгарската граница. На 26 август 
унгария отчита нов рекорден брой на влезли от Сърбия мигранти само за 
едно денонощие – 3241 души.19

По същото време, на 26 и 27 август във виена се провежда среща на 
върха на страните от западните Балкани и европейските им партньори. ав-
стрийският външен министър Себастиан Курц настоява вниманието на ев-
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ропейския съюз да се пренасочи към западнобалканския маршрут на миг-
рантите. еврокомисарят Йоханес Хан информира за 1,5 милиона евро, кои-
то еС е предоставил на разположение на Сърбия и Македония. външните 
министри на Сърбия и Македония Ивица Дачич и Никола Поповски дават 
обща пресконференция, че страните им са само транзитна спирка за „ново-
то преселение на народите“ и че един милион евро като помощ за справя-
не с мигрантската криза в двете страни, не са достатъчни.20 Според Дачич 
еС закъснява, като планира конференция за бежанците чак през октомври. 
Сърбия се включва в общата декларация на срещата във виена, че страните 
от западните Балкани няма да злоупотребяват с взаимните разногласия в 
процеса на европейска интеграция и ще приемат помощта на европейския 
съюз за решаване на двустранни спорове. 

На този фон премиерът александър вучич целенасочено налага публич-
ния образ за хуманния сръбски народ и неговите управляващи. Независимо 
че не е членка на еС, Сърбия е готова да поеме своята част от отговорността 
за бежанската криза. вучич подчертава, че Сърбия не поставя „стени и бод-
лива тел“ по границите си, за да се защити от бежанци, и е първата страна, 
въвела регистрация на имигрантите, независимо че обикновено се оказва 
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третата или петата по ред страна по пътя на имигрантите. „Сърбия и нейните 
граждани се държат по-европейски от самите граждани на страните от евро-
пейския съюз по въпроса за кризата с имигрантите21. вътрешното министер-
ство забранява единствения по-значителен опит за антиемигрантски протест, 
а премиерът извиняващо признава, че и в неговата страна има „глупави хора“, 
които са искали да организират митинги против бежанците.22 

усилията на сръбските управляващи постигат желания ефект. Стра-
ната успява да изгради успешен образ на горещ радетел за европейските 
ценности на отворените граници и толерантността. Получават се поредица 
от положителни реакции на европейските официални лица и западните ме-
дии. Президентът на Италия Серджо Матарела, който приема президента 
на Сърбия томислав Николич, сочи Сърбия като пример за цяла европа, 
когато става дума за бежанската криза. реакцията на медиите се обобщава в 
статия с изразителното заглавие „Изчакайте, сърбите сега са добри момче-
та“. Положителните нагласи се подсилват допълнително от новината за два-
ма сръбски полицаи, спасили две бебета на сирийски бежанци, изоставени 
край ограда в пограничния град Прешево. Критични анализатори опреде-
лят като мит създадено впечатление за образцовата политика на солидар-
ност и доброта към бежанците. Според скептичните мнения третирането 
на мигрантите може да бъде определено като „добро“ единствено на фона на 
„лошото“ отношение, проявено в съседни на Сърбия държави. едно срав-
нение намира, че жителите на Белград, които помагат на бежанците по ули-
ците и парковете на града, не могат да достигната размерите на масовата 
солидарност, проявена от стотици граждани на Будапеща. Специализирани 
неправителствени организации посочват„пропуснати възможности“ при 
грижата на сръбските власти за децата на мигрантите.23

внимателният анализ открива още един сериозен мотив за отказа от 
затварянето на Сърбия със стени. за да бъде ефективно оградното съоръ-
жение, то би трябвало да възпрепятства всички възможни мигрантски и 
трафикантски маршрути. един от тях преминава през Косово, където по-
ставянето на видими гранични бариери може да се възприеме символно от 
сръбския политически елит като признание на Косовската независимост.24 

Хуманността не е съвсем безкористна. По всички възможни поводи 
през следващите седмици се напомня, че през ноември Сърбия очаква бла-
гоприятен доклад на европейската комисия за напредъка към членство в 
еС, за да може да отвори първите глави в преговорите със съюза. Системно 
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се подчертава готовността на Сърбия да участва в общоевропейските кво-
ти за мигранти. тезата е развита пред чешкия премиер Бохуслав Соботка, 
който пристига на 1 септември заедно с министъра на вътрешните работи 
Милан Хованец. На 3 септември премиерът вучич води министъра на Бава-
рия по европейските въпроси Беате Мерк в центъра Канижа до унгарската 
граница и използва случая да повтори, че има пълно доверие в канцлерите 
на германия и австрия и вярва, че ще се стигне до общи решения.25 

общите решения започват да се реализират на 4 септември в охрид. въ-
трешните министри на Македония, Сърбия и австрия Митко Чавков, Небой-
ша Стефанович и Йохана Микъл-лайтнер и заместник държавният секретар 
на унгарското вътрешно министерство Кристина Берта подписват меморан-
дум за разбирателство, посветен на мерките за справяне с изключително голе-
мия наплив на бежанци и имигранти.26 Съответно още на 9 септември Деле-
гацията на европейския съюз в Сърбия осигурява около 400 000 евро помощ 
за подготовка на временно настаняване на бежанците в Белград. С това спеш-
ната финансова помощ на еС за Сърбия за решаването на бежанската криза 
достига почти 2,5 милиона евро. в тази връзка се пропагандира последната 
опорна теза на сръбското правителство. тя е насочена за вътрешна употреба 
и гласи, че Сърбия се отнася отговорно към бежанците, но не харчи за тях 
средства от бюджета, а само пари, които получава от еС и от дарения.27

Затварянето на унгарската и хърватската граница

Мигрантските потоци нарастват от 1000 души дневно в средата на юли, 
2000 души през август, до 9800 души през септември, когато е най-тежката 
ситуация. оградата от унгарската страна на границата е окончателно завър-
шена на 15 септември 2015 г. в сила влизат законовите промени, според кои-
то преминаването или повреждането на оградата на границата със Сърбия 
се смята за углавно престъпление. На входните пунктове са създадени две 
транзитни зони, които работят като транзитните салони на летищата. Миг-
рантите подават заявления за убежище между 6 и 22 ч. всеки ден и получа-
ват отговор за няколко часа, а тези, които не подадат заявление, трябва вед-
нага да се върнат в Сърбия. границата е затворена по-рано от предвиденото, 
няколко часа преди полунощ. официално е обявено извънредно положение 
в две от южните унгарски области заради миграционната криза. Полиция-
та получава специални правомощия.28 Няколко стотици бежанци атакуват 
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граничния пункт при Хоргош, но са отблъснат със сълзотворен газ и водни 
оръдия, поразяващи хора, които практически се намират на сръбска тери-
тория. западни и сръбски журналисти са принудени от унгарската полиция 
да изтрият заснети кадри от сцените на насилие.

окончателно затваряне на сръбско-унгарската граница, което всъщ-
ност е второ за годината след проблема с косоварите, е в пряка противо-
положност на модела, следван от сръбското правителство – мигрантите да 
преминават през цялата сръбска територия в рамките на един до три дни, 
като получават някаква формална регистрация и след това се придвижват 
по най-бързия начин до следващата граница.29

още на 15 септември сръбският външен министър Ивица Дачич про-
тестира от Прага, където е на посещение, срещу възможността Сърбия да 
се превърне в „събирателен център“ за мигранти. Посланието му: „Сърбия 
не може да се справи сама с това“ е в пряка кореспонденция с казаното дни 
по-рано от канцлера Меркел „ние ще се справим“. той изразява недовол-
ството на неговата страна, която е притисната между две части на еС, които 
не си сътрудничат и имат различни политики.30 вътрешният министър Не-
бойша Стефанович гарантира, че в никакъв случай няма да бъде употребе-
на сила срещу бежанците, преминаващи през сръбска територия. Белград 
връчва на унгария протестна нота във връзка с инцидента с журналистите, 
бити от унгарски полицаи на граничния пункт Хоргош. Сръбският посла-
ник в Москва Славенко терзич използва момента, за да изрази благодар-
ността на своята страна към русия за оказваната помощ за настаняване на 
1000 бежанци.31 европейската комисия задейства механизма на еС за граж-
данска защита, за да получи Сърбия необходимите ѝ легла, превозни сред-
ства, гориво, храни и санитарни материали. 32

Сръбските власти пренасочват автобусите, които дотогава отвеждат 
мигрантите от южната граница до унгария към Хърватия. за тях на 16 сеп-
тември спешно е отворен приемният център „адашевци“ до граничния 
пункт Шид. Хърватия затваря всичките си гранични пунктове с изключе-
ние на един и спира целия товарен трафик от Сърбия. Стига се до петдневна 
своеобразна търговска война. На 22 септември правителството в Белград 
обявява, че Сърбия е „нападната“ и заседава извънредно, за да обсъди въз-
можните контрамерки. забранява се влизането на товарни автомобили с 
хърватска регистрация, като и вноса на хърватски стоки като ответна мяр-
ка.33 Хърватия има нужда от няколко дни, за да се споразумее със Слове-
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ния и австрия, с които е като скачени съдове за организиране на специални 
влакове, преди да деблокира границата си със Сърбия. На ново извънредно 
заседание вечерта на 25 септември сръбското правителство отменя контра-
мерките, а на 16 октомври е открит нов лагер за регистрация на мигранти в 
южния сръбски град Буяновац.

На фона на тези напрежения, на втори план остава другият маршрут 
за влизане в Сърбия. освен от Македония бежанците влизат през бълга-
ро-сръбската граница при Димитровград, Босилеград и Неготин. в Дими-
тровград пристигат средно между 200 и 250 бежанци на ден, като се задър-
жат приблизително по 12 часа.34 отново се задвижва пропагандната ма-
шина. външният министър Дачич алармира: „Ние се намираме между две 
части на еС – едната, която пропуска бежанците, и другата, която затваря 
границите и издига огради“.35 Сръбският премиер александър вучич прис-
тига на 25 октомври за участие в извънредната среща на еС за балканския 
миграционен път. той потвърждава ангажимента на страната си да не вдига 
ограда по границата си с Македония или с която и да е друга съседна страна 
и обявява готовността на Сърбия да поеме квота за настаняване на 3000 
бежанци, независимо че не е част от еС. Не е забравена и цената. „за миг-
рантската криза ни дадоха пари като за една селска сватба в околностите 
на Шабац“, а тези, които са дали парите, са се снимали при отпускането на 
всеки динар.36 Малко преди това в люксембург е обявено решението на еС 
да предостави 17 милиона евро на Сърбия и Македония за справяне с миг-
рантските потоци. Средствата са в подкрепа на местните власти, както и за 
пряка хуманитарна помощ за основните нужди на мигрантите. На 30 октом-
ври е подписано и споразумение за безвъзмездна помощ за мигрантите на 
стойност 2,3 милиона евро между Сърбия и Банката за развитие на Съвета 
на европа. Средствата са предназначени за завършване на приемните цен-
трове в адашевци (до Шид, пуснат в експлоатация на 3 ноември) и на жп 
гарата в Шид (в експлоатация от 24 ноември).37 

Мнимите и реалните заплахи за сигурността

отношенията с Хърватия преминават през поредица от спадове и въз-
ходи. Няколко пъти за по ден-два Хърватия блокира мигрантите, след това 
отново отваря границата със Сърбия. от 3 ноември се нещата се нормали-
зират. Сутринта в граничния град Шид пристига първият специален влак от 
Хърватия, който превозва около 1000 мигранти до Славонски брод. започва 
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да функционира новият режим на транзитно превозване на мигранти през 
територията на Сърбия – с по четири-пет влака всеки ден.38 

Същия ден германския канцлер ангела Меркел дава пресконференция, 
на която защитава политиката си към мигрантите с аргумента, че затваря-
нето на границите в европа може да доведе до военен конфликт на Балка-
ните. отговорът се получава още на следващия ден на съвместно заседание 
на правителствата на Сърбия и Босна и Херцеговина в Сараево. Сръбският 
премиер александър вучич и босненският му колега Денис звиздич зая-
вяват, че държавите от региона ще направят всичко възможно войната на 
Балканите никога да не се повтори. за разлика от други балакнски полити-
ци, вучич коментира изявление на ангела Меркел като „добронамерено“. 
„Меркел е наистина европейски лидер и е казала това от желание подобни 
неща да не се случват.“39 

На Балканите обаче се появява нова причина за безпокойство, след 
като Словения на 11 ноември започва да издига ограда на границата с Хър-
ватия. На 12 ноември пред центъра в адашевци се събират над 50 автобуса 
с мигранти, които чакат с часове влака от Хърватия. 

Проблемът продължава да се приема по-скоро като логистичен, а не 
като заплаха за сигурността. Директорът на сръбската агенция за сигур-
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ност и информация (БИа) александър Джорджевич дори съобщава, че сред 
бежанците, преминали през Сърбия, има малък брой хора, участвали във 
военни конфликти, но не на страната на „Ислямска държава“. Събитията го 
опровергават съвсем скоро. На 13 ноември светът е разтърсен от кадрите 
от Париж, където привърженици на „Ислямска държава“ организират по-
редица от атентати. в хода на разследването се установява, че един от теро-
ристите, извършили атентатите в Париж, е преминал за няколко дни през 
октомври по целия балкански миграционен път със сирийски паспорт на 
името на 25-годишния ахмад алмохамад – регистриран от гръцките власти 
на 3 октомври, влязъл от Македония на територията на Сърбия на 7 ок-
томври край Миратовац. След нова регистрация в центъра в Прешево той 
бързо е напуснал Сърбия и на 8 октомври е преминал в Хърватия, а оттам 
в австрия.40 На 16 ноември сръбската полиция арестува мигрант, притежа-
ващ сирийски паспорт със същото име. 

атентатите променят становището на водещите европейски политици 
в посока на засилен граничен контрол и ограничаване на мигрантите. На 
18 ноември вътрешните министри на Словения, Хърватия, Сърбия и Ма-
кедония се споразумяват да допускат на своя територия само мигранти от 
Сирия, афганистан и Ирак. решението означава затваряне на границите за 
всички държави  – от австрия до Македония. в Белград заседава Бюрото 
за координиране на службите за сигурност. Приет е план за ангажиране на 
всички полицейски структури за блокада на граничните пунктове.41 тежест-
та се измества от организирането на бърз транзит на хилядите мигранти 
към пресичане на организирания трафик за нелегално преминаване. трафи-
кантите не действат само в крайграничните гори и храсталаци. Сръбските 
полиция разкрива, че посланикът на Палестина в Белград злоупотребява с 
дипломатическия си пост и срещу такса от 5000 евро осигурява издаването 
на сръбски входни визи по ускорена процедура за заможни граждани на 
Палестина, Ирак, Сирия и Йордания. Негов съдружник е заможен „месар“ 
(производител на хранителни продукти) от Истанбул.42 

зимата заварва част от мигрантите на сръбска територия. в района на 
град Суботица, близо до границата с унгария е открит нов приемен център 
с капацитет 150 души.43 в края на година сръбските власти отчитат 579 518 
лица от азия и африка, изразили намерения да търсят убежище (52  % с 
произход от Сирия). През 2014 г. те са 35 пъти по-малко. Само 584 подават 
молби за получаване на бежански статут в Сърбия.44 
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Сръбският премиер александър вучич предупреждава председателя на 
европейския съвет Донълд туск, че страната му няма да приема икономи-
чески мигранти. туск, който посещава западните Балкани във връзка с бе-
жанската криза, дава официално изявление, че „Сърбия има верен приятел 
в лицето на Брюксел“45. Доказателството е дадено три седмици по–късно. 
Старанията на управляващите в Белград постигат своя планиран резултат. 
голямата новина от Брюксел през декември 2015 г. е за подновените, след 
дългогодишно прекъсване, преговори за присъединяване на турция към 
еС, но специалистите отбелязват и обстоятелството, че почти две години 
след формалното започване на присъединителни преговори с еС, Сърбия 
отваря първите две от общо 35 преговорни глави.46 едва ли е случайно, че 
по същото време Сърбия повишава броя на мигрантите, които може да при-
еме до 6000.47 в началото на януари еС открива канцелария за хуманитарни 
въпроси в Белград. Премиерът александър вучич демонстрира проевро-
пейски патос пред европейския комисар за хуманитарната помощ и упра-
влението на кризи Христос Стилианидис, когото уверява, че Сърбия като 
лоялен партньор ще следва всяко общо решение и политика на еС спрямо 
мигрантите. той ловко използва момента отново да рекламира ефикасната 
работа на властите с твърдението, че хората в Сърбия дори не забелязват, че 
проблемът съществува.48 

разпространяват се коментари, че миграционната политика и руско-
то присъствие на Балканите са накарали еС да преосмисли намерението си 
за пауза в разширяването. реакцията на Москва не закъснява. руският ви-
цепремиер Дмитрий рогозин пристига за участие в 14-тото заседание на ру-
ско-сръбската междуправителствена комисия за търговия, икономическо и 
научно-техническо сътрудничество. той препоръчва на своите домакини да 
бъдат по-внимателни в хармонизирането на своята външна политика с тази в 
еС. „Може така да се хармонизирате с еС, че да получите Кьолн номер две“.49

Затварянето на Западнобалканския маршрут 

Сърбия продължава да настоява за намиране на общи решения за 
страните от западнобалканския маршрут. от 1 януари 2016 г. 20 сръбски 
полицаи работят на македонско-гръцката граница. През месеца се поява 
и нов проблем, когато за първи път са разкрити мигранти, опитващи да 
проникнат нелегално от Сърбия в румъния. На 20 януари австрия обявя-
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ва, че ще приеме само 37 500 търсещи убежище през годината. решението 
на австрийското правителство е предадено в Белград чрез правителствата 
на Словения и Хърватия. Последните ще пропускат само мигранти, кои-
то заявяват желание да се установят в австрия или германия. Сръбските 
власти незабавно прибавят към документацията, попълвана от бежанците, 
допълнителен въпрос – къде се търси убежище. Мигранти, които не изра-
зят желание да търсят убежище в австрия и германия, повече не могат да 
преминават през територията на Сърбия.50 Директорите на полицията на 
Македония, Сърбия, Хърватия, Словения и австрия се срещат в Скопие на 
5 февруари, където договарят създаване на единна система за регистрация и 
биометрични данни на преминаващите мигранти от гърция до крайната им 
дестинация, които да бъдат обменяни в реално време, вместо да се събират 
във всяка страна поотделно.

Сръбското държавно ръководство се опитва да балансира между двете 
тенденции в еС  – за свободното пропускускане на беженците и за затва-
рянето на миграционните маршрути. На 3 февруари александър вучич за 
поред път повтаря, че Сърбия няма да бъде „паркинг за мигранти“ и няма 
възможност да приеме стотици хиляди бежанци, но е готова да участва в 
системата на квотите, макар да няма това задължение, защото не е член на 
еС.51 вучич демонстративно продължава да изразява подкрепа за ангела 
Меркел, критиките срещу която нарастват в цяла европа.52 Другата глед-
на точка е представена от австрия. На 9 февруари в Белград пристига на 
ключово посещение австрийският външен министър Себастиан Курц. оби-
колката на Курц има за цел да съгласува пропускането на бежанци само от 
държави с военни конфликти, което трябва да бъде установено от страните 
по западнобалканския маршрут. Домакинът Дачич обявява, че ако отдел-
ни страни по маршрута затворят границите си за мигрантите, и Сърбия ще 
бъде принудена да приложи такова решение по границата си с Македония. 
Курц публикува своята оценка в туитър на сръбски език с кирилски буви: 
„за австрия Сърбия е най-важната страна в региона“.53 

На 18 февруари ръководителите на полицията на австрия, Словения, 
Хърватия, Сърбия и Македония се срещат отново за окончателно въвеж-
дане на система за съвместна регистрация на бежанците, преминаващи от 
гърция в Македония, и организиране на транспортирането им директно 
към австрия. Полицаи от всички държави от западнобалканския маршрут 
заедно снемат биометрични данни от мигрантите в Македония и установя-
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ват дали те идват от държави, в които животът им е застрашен като Сирия, 
Ирак или афганистан.54 Действието е свързано с новите мерки, които ав-
стрия започва да прилага, като дневно приема само 80 апликации за убежи-
ще и разрешава до 3200 бежанци да преминават на път за германия. 

общите действия за контрол на балканския път са одобрени на 24 фев-
руари на голямата „виенска“ среща за мигрантите, на която присъства и 
сръбският министър на вътрешните работи. На 25 февруари в Белград за-
седава Съвета за национална сигурност на Сърбия. Президентът на Сър-
бия томислав Николич разрешава на министъра на отбраната в случай на 
необходимост да постави армията в пълна готовност, за да може да защити 
гражданите, държавата и имуществото от всички външни предизвикател-
ства. това означава, че в отсъствие на президента министърът на отбраната 
може да вземе решение за ангажиране на армията, ако бъде необходимо, т.е. 
ако полицията не може сама да осигури обществения ред и мир.55 

в резултат на съвместните мерки на 28 февруари в Сърбия не влиза 
нито един мигрант.56 Недопуснатите мигранти остават в гърция. атина про-
тестира остро срещу австрия и страните, които затварят границите си. в 
атинския печат се появяват публикации за връчена от гърция протестна 
нота на Сърбия. Сръбското външно министерство не коментира, но ми-
нистърът, отговарящ за бежанците, александър вулин дава изявление, че 
гърция има в лицето на Сърбия една приятелска страна, готова да участ-
ва напълно в съвместното разрешаване на бежанската криза. откакто е 
възникнала кризата, Сърбия настоява за единен европейски подход, но е 
принуден да следва политиката, чертана от страни, свързани с балканския 
бежански коридор.57 На 9 март 2016 г. Словения, Хърватия, Сърбия и Ма-
кедония обявяват, че ще бъдат приемани само търсещи убежище в техните 
страни при установена хуманитарна нужда, като всички без документи ще 
бъдат връщани. Балканският път на бежанците е затворен официално след 
втората сделка еС – турция за ограничаване на нелегалната миграция от 18 
март 2016 г. 

затварянето на мигрантския път идва точно в началото на кампанията 
за извънредните парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 24 април. 
темата губи своята значимост и не намира особено място в кампанията, ос-
вен че е използвана от властите, за да докаже ефективността на провежда-
ната от тях проевропейска политика.58 Изборите затвърждават позициите 
на управляващата коалиция и не носят значително промяна в постовете и 
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отговорностите в правителството, където александър вулин сменя минис-
терството, но запазва координиращата си роля по въпроса за миграциите. 

„Затвореният“ маршрут 

Невъзможността за легално влизане става основа за разрастване на не-
легалния трафик. Мигрантите масово търсят помощта на каналджии. През 
първите дни на април няколко пъти сръбската полиция залавя групи от 
мигранти, сред които има и малолетни, преминали нелегално границата с 
България.59 И легално, и нелегално влезлите в Сърбия се отправят към ун-
гарската граница, където се разрешава преминаването на малки групи от 15-
20 души дневно, предимно семейства с малки деца. На ничията земя между 
двете държави се създава палатков лагер, наречен от журналистите „Малък 
Идомени“. в Белград мигрантите се събират около централната автобусната 
станция. Малкият парк край перона за пристигащи автобуси става известен 
като „Сирийския парк“, а паркът до жп гарата – „афганистанския парк“. 

Наличието им не предизвиква видими отрицателни реакция сред сръб-
ското общество. На 6 юни е публикувано социологическо проучване на тема 
„отношението на гражданите на Сърбия към търсещите убежище“. основ-
ният извод е, че гражданите на Сърбия съчувстват на мигрантите и са ин-
формирани по-добре в сравнение с предни години за произхода и пътя на 
мигрантите, а 67 процента от анкетираните приемат, че войната, несигур-
ността и страхът от преследване са главните причини, поради които тези 
хора напускат страните си и смятат тези причини за оправдани. Повече от 
половината – 54 на сто от анкетираните, подкрепят дейностите на държава-
та по отношение на бежанците.60

Макар и официално Балканският маршрут на мигрантите да е затво-
рен, натискът към границата продължава. На 28 юни Сърбия и Македония 
подписват договор за ползване на обща гара, която значително ще намали 
времето на пътуване и митническите процедури на границата. На пункта 
табановце, който е на македонска територия, се прехвърлят и граничните 
служби от сръбския пункт Прешево.61

в унгария предприемат мерки за допълнително затваряне на маршру-
та. от 7 юли влизат в сила новите законови разпоредби за предотвратяване 
на нелегалната миграция. Прилага се дълбочинен контрол на границата със 
Сърбия. Дронове, бронетранспортьори, термокамери, кавалерия, обучени 
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кучета, целият технически и човешки потенциал на унгарската армия и по-
лиция са поставени в служба на защита на шенгенската граница. Мигранти-
те, които бъдат намерени в зоната от осем километра от унгарско-сръбската 
граница, са връщани зад защитната ограда и са насочвани към транзитните 
зони. Стотици са върнати в Сърбия още първите дни.62 Сръбската реакция 
е представена от премиера александър вучич с думите му, че Сърбия се е 
отнасяла и ще се отнася сериозно и отговорно към мигрантите. той отново 
подчертава, че вярва в политиката на германския канцлер ангела Меркел. 

Добрите отношения с германия са важни, защото част отстраните от 
еС се колебаят дали да бъдат отворени ключовите в присъединителния 
процес преговори по 23-та глава за съдебната система и основните права, 
и 24-та глава  – правосъдие, свобода и сигурност. глава 24 включва и по-
литиката за предоставяне на убежище. Съгласието е получено с германска 
помощ и двете глави са отворени официално на 19 юли. Сърбия вече може 
да си позволи да преформулира мигрантския дискурс от хуманизъм към 
секюритизация. още същият ден правителството изпраща съвместни еки-
пи на армията и полицията по границата с Македония и България, за да 
спре незаконното влизане на мигранти. Сръбските министри могат по-спо-
койно да отправят обвинения срещу съседите си, които са членове на еС. 
Министър александър вулин е най-безцеремонен: „Имаме страна – член 
на еС, България, която държи напълно отворени своите граници и няма 
никакъв контрол над движението на мигрантите, докато унгария и австрия 
са затворили напълно границите. Сърбия няма да стои между тях и да чака.“ 
Началото на операцията е поставено лично от началника на генералния щаб 
на армията и от изпълняващия длъжността директор на полицията, които 
инспектират района на зайчар и Неготин по границата с България. Само 
седмица по-късно властите отчитат намаляване на влизащите в Сърбия от 
Македония и България мигранти, „…не защото бежанската криза отминава, 
а защото въведохме мерки“.63

за да избегнат пряката конфронтация с България управляващите в 
Сърбия постоянно търсят помощта от други страни – членки на еС. На 25 
август сръбският вътрешен министър Небойша Стефанович и унгарският 
му колега Шандор Пинтер се срещат в сръбското село Хайдуково близо до 
унгарската граница и договарят включването на унгарски полицаи с тер-
мокамери към сръбските патрули на границата на Сърбия с Македония и 
България. Дни по-късно сръбският външен министър призовава австрия 
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и Франция да помогнат за контролирането на южната и източната граница 
на страната му, под предлог възможно увеличаване на потока мигранти с 
приближаването на зимата. Чехия също изпраща 50 полицаи на сръбската 
граница с България.64 Мигрантската криза е една от темите на срещата в 
Бургас на премиерите на Сърбия, България и унгария – александър вучич, 
Бойко Борисов и виктор орбан през септември.65

Мигрантите все по-трудно влизат и по-трудно излизат от Сърбия. 
в началото на есента на 2016 г. квотата от 6000 мигранти е запълнена и 
дори е леко надхвърлена. Сръбският министър-председател е принуден за 
изрази публично своите опасения, че преобладаващият брой от останалите 
на сръбска територия мигранти са от афганистан, както той ги определя: 
„под 30 години, с нарастваща агресивност“. През тези месеци се наблюдава 
и нарастващ брой на инциденти между тях, така и между афганистански 
младежи и сръбски граждани. вучич съобщава, че е под натиск от министри, 
и от други хора, които уважава за вдигане на огради по границата. огради 
не се поставят, но се приемат по-драстични мерки, за да не се превърне 
страната в „паркинг за бежанци“.66 в наказателния кодекс се приемат по-
строги присъди за трафика на хора, мярка, която има за цел да намали 
прилива на нелегални мигранти. Според неговите разпоредби присъдата за 
организиран трафик на хора се увеличава от 12 на 15 години, а за подпомагане 
на незаконно преминаване на границите – от 5 на 8 години.67

На 14 октомври е открит нов временен център за 250 мигранти в 
Буяновац, Южна Сърбия. Средствата за реконструкция и оборудване на 
обща стойност 340 000 евро са осигурени от Делегацията на еС в Белгард.68 
в следващите седмици са отрити четири центъра до българската граница – 
при Пирот, Бела Паланка, Димитровград и Босилеград. Към края на годината 
Сърбия разполага с 6000 места в 17 центъра.69 въпреки сравнително добрите 
условия мигрантите не искат да останат в страната и създават проблеми чрез 
гладни стачки и протестни походи. През лятото група от около 300 млади 
мъже, които носят със себе си само раници, кърпи и вода, тръгва пеша от 
парка край автогарата в Белград към намиращата се на 210 км унгарска 
граница. На другия ден те отказват да вървят и властите ги превозват с 
влак до граничния пункт Хоргош, където сядат на поляната на 500 метра от 
транзитната зона и обявяват гладна стачка. Друга група повтаря протестния 
поход през октомври, но след като изминават 40 км, част от мигрантите 
се отказват и тръгват обратно за Белград. останалите настояват да им се 
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осигури автобусен превоз. този път сръбските власти отказват, „защото 
това може да се изтълкува погрешно от съседна унгария.“70

През цялата година има съобщения за мигранти, заловени от румън-
ската гранична полиция при опит да влязат от Сърбия. На 10 ноември в 
тимишоара се срещат премиерите на двете страни, а румънският вътрешен 
министър Драгош тудораке и сръбският му колега Небойша Стафанович 
подписват протокол за извършване на съвместни патрулни дейности по об-
щата им граница.71 така официално е завършена системата за контрол на 
тези части от сръбската територия, които са обет на незаконно влизане и 
незаконно излизане от страната.

Заключение

Сърбия успява да изгради представата за един сравнително спокоен 
маршрут за мигрантите. „горещият картоф“ е изнесен към македоно-гръц-
ката граница както чрез изпращане на обучени служители, така и чрез оказ-
ване на политически натиск. На сръбските граници пък са допуснати поли-
ция и техника от централноевропейските държави. През целия период Сър-
бия е единствената страна в региона, която категорично заявява, че няма да 
строи огради и стени. 

Правителството в Белград извежда на преден план емоционалните 
мотиви, свързани с наследството от войните за разделяне на Югославия. 
Сръбското общества е натрупало горчив опит в масов прием на бежанци. 
емоционалното обяснение не бива да закрива прагматичните мотиви, до-
колкото Сърбия е на много важен етап в отношенията си с еС – започна-
ти преговори, но неотворени глави към лятото на 2015 г. в този дух е де-
монстративният отказ от едностранни действия и постоянните призиви на 
сръбските управляващи за колективни действия както на регионално ниво, 
така и на общоевропейско ниво. Белград декларира позиция, че без да е член 
на еС, се присъединява към идеята за квотно разпределение, като първона-
чално обявява готовност за прием на 3000 души, а след това ги покачва на 
6000. Сърбия е наградена за своята „проевропейска“ позиция с така очаква-
ното откриване на преговорните глави през декември 2015 г., към които се 
прибавят и нови през юли 2016 г. Може би главният извод във външнопо-
литически аспект е, че Сърбия много майсторски лавира между двата воде-
щи центъра в еС по отношение на миграционния проблем – единият, който 
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формално е представян от виктор орбан и вишеградската група, но зад тях 
стои категорично виена. Другият център е германия, а нейната позицията 
е изключително важна за отварянето на преговорните глави с всяка една 
държава-кандидат. Сърбия успява да намери един успешен баланс между 
виена и Берлин. това е важно, защото страната има сложни отношения 
със съседите си, членуващи в Съюза – с Хърватия е на ръба на „търговска 
война“, спрямо унгария се отправят критики за нехуманно отношение към 
бежанците, България наред с гърция е обвинявана, че свободно пропуска 
мигранти през границата си на запад. Назрява и един миниконфликт с ру-
мъния, защото тези мигранти, които не могат да влязат в унгария и Хърва-
тия, търсят друг канал за излизане от Сърбия към западна европа. 

един въпрос, който не получава развитие, е за завръщащи се джиха-
дисти от Косово и Санджак и включването им в мигрантските потоци към 
западна европа. единствено след атентатите в Париж са взети по-строги 
мерки и са арестувани някои лица с дублирани паспорти.

важен мотив е притеснението на сръбското правителство от евентуал-
ни обвинения за недобро отношение към чужденците, доколкото управля-
ващата след 2012 г. коалиция има тежко наследство от 90-те години, от което 
се старае да се разграничи. в този смисъл властите в Белград стимулират 
различни неправителствени организации да провеждат акции на солидар-
ност с бежанците. Неофициално се внушава, че тези хора просто пресичат 
страната, като по този начин не оказват никакъв натиск върху съществу-
ващия политически и социален ред. така въпросът за бежанците остава 
сравнително незначителен в Сърбия. общественото мнение се подхранва с 
твърдението, че мигрантите не струват нищо на сръбската държава, защото 
всички разходи за тях се поемат от помощи от еС и от структурите на ооН, 
което очевидно няма как да бъде напълно вярно, но успокоява съществува-
щите притеснения на сръбската публика. 

в пика на „бежанската криза“ Сърбия успява да изгради образ на срав-
нително толерантна държава, като не издига стени по своите граници и не 
допуска значително обществено напрежение в отношението към мигранти-
те. Подобреният международен имидж на страната ѝ позволява да участва 
при решаването на кризата като равностоен партньор с държавите – членки 
на еС, за да не се превърне Сърбия в буферна зона и „паркинг за мигранти“. 
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ХърВатиЯ и БежанСката криЗа  
на Балканите

ирина любомирова огнянова-кривошиева
Институт за балканистика с Център по тракология 

Българска академия на науките

 Проблемът за бежанската криза на Балканите, макар и временно “за-
тихнал“, си остава и днес точно толкова актуален, колкото и в края на 2015 
и началото на 2016 г. Мигрантският въпрос не е краткосрочен за европа и е 
съвсем ясно, че ще продължава с години, а може би и с десетилетия. в усло-
вията на все по-глобализиращ се свят миграцията ще се засилва. това пре-
дупреждение отправя и хърватският президент Колинда грабар-Китарович 
по повод на бежанската криза, която обхваща страната през есента на 2015 г. 
тя говори за милиони хора, които се устремяват към европа – най-вече от 
Близкия изток и Северна африка1. 

Новите медии и социалните мрежи улесняват придвижването на миг-
рантските потоци, а трафикантите на хора също задвижват тези процеси. 
Бежанците избират един от трите основни пътя към европа – балканския 
(България, Македония, Сърбия, Хърватия, Словения), източносредиземно-
морския (гърция, турция, Кипър) или централносредиземноморския (Ита-
лия, Испания, Малта). Южните граници на европа остават широко отво-
рени за продължаващия наплив на стотици хиляди мигранти от Близкия 
изток и африка. 

основен източник на бежанския поток към европа обаче е сирийският 
конфликт – един от най-кървавите и трудно решими световни конфликти в 
момента2. гражданската война в Сирия, започнала още през 2011 г., не дава 
изгледи скоро да приключи3. Морската граница между турция и гърция не 
може да се затвори, нито да се охранява ефикасно – тя е изключително дълга 
и силно набраздена. Само в периода от април 2011 г. до декември 2015 г. близо 
1 млн. сирийци кандидатстват за убежище в различни европейски страни4. 

големият проблем за европа настъпва през август 2015 г., когато 
германският канцлер ангела Меркел поканва стотици хиляди бежанци в 
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германия. Следва рязък скок в мигрантския натиск от есента на 2015 г. и 
много скоро става ясно, че европа не може да се справи с него. големи бе-
жански маси се съсредоточават и в турция – между 2 и 3 млн., над 1 милион 
има в ливан, около милион – в Йордания и египет5.

огромни размествания на население е имало и преди в европа и това 
не е новост в нейното историческо развитие6. Бежанската криза днес обаче 
е най-голямата в историята на Стария континент след втората световна 
война. разбира се, тя може да помогне на европейските държави, които 
са с негативна демографска тенденция, да захрани пазара на труда и да 
даде тласък на икономическото им развитие. за целта обаче еС трябва да 
разработи стратегия за привличане на квалифицирани мигранти (успешно 
прилагана от много страни по света – като СаЩ, Канада, австралия и др.) с 
оглед постигане на иновационен растеж и перспектива7.

Същевременно огромната миграция може да дестабилизира европей-
ските държави, когато е нерегламентирана, нелегална и не отчита етно-на-
ционалните, културно-историческите и религиозноменталните особености 
на новодошлите. освен това те не бързат да се включат в работния пазар 
и това оказва сериозен натиск върху социално-осигурителната система на 
приемащите страни. Случващото се днес е най-голямото предизвикател-
ство пред демографията, политиката, икономиката и културата на европа 
през последните 70 години8. 

И макар че има известно утихване на мигрантския натиск от началото 
на 2016 г., европейските страни са в постоянно безпокойство, че той може да 
се засили отново. Сред отделните държави в еС няма единство по въпроса за 
справяне с мигрантския проблем, а мерките, които се вземат, са недостатъчни 
и палиативни. това до голяма степен предопределя и решението на велико-
британия за Брекзит. Повтаря се ситуацията от времето на разпадането на 
Югославия. Сирийската криза само доказва безпомощността на европа – тя е 
само наблюдател и потърпевш, който носи последиците от бежанската вълна9.

Мигрантите надали изобщо някога ще се върнат по родните си места, 
тъй като там обстановката едва ли ще се нормализира и след десетилетия. 
Пред еС стои въпросът: да приема ли бежанци, защото това е негов хуманен 
дълг, или да затвори границите си? Последното на практика е невъзможно – 
самото европейско законодателсто изисква да се даде подслон на всички, 
които бягат от война или подлежат на преследване10. 

Що се касае до влезлите вече бежанци/мигранти, еС е изправен през 
неизбежността от тяхната интеграция, за да избегне бъдещи сериозни со-
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циални катаклизми. този въпрос обаче е твърде сложен за решаване, тъй 
като в европа има две-три поколения емигранти, живеещи в изолация и 
гетоизиране, което ги прави хранителна среда на тероризма. в резултат на 
това ислямските общности на Стария континент все повече се радикализи-
рат. Като контрареакция, за първи път след 1945 г. това разпалва местните 
национализми и ксенофобията. така европа преживява „разломи“ вътре в 
себе си – политическият живот във всяка страна се поляризира, а междуна-
ционалният дебат се изостря11. 

Мигрантската криза доказва, че в еС липсва солидарност, а тя е базисна 
основа на съюза. Дори големи държави като Франция и великобритания 
не са съгласни да поемат бремето наравно с германия. унгария действа са-
мостоятелно, а и повечето източноевропейски страни отказват да приемат 
бежанци12. високи огради изникват по границите между европейските стра-
ни в опит да се спре потока от нелегално преминаващи хора13. 

вълната от стотици хиляди бежанци и мигранти – сирийци, афганистан-
ци, иракски и турски кюрди, палестинци, либийци, египтяни и други, която 
залива европа през втората половина на 2015 г., се оказва сериозно изпитание 
за държавите в Югоизточна европа, които се намират в не особено добро ико-
номическо състояние, а в страните от западните Балкани и безработицата е 
висока. така, за разлика от германия и австрия, те нямат нужда от „приток на 
нова работна ръка“14. Повечето от страните в региона са бивши социалисти-
чески държави, които над четвърт век са в преход и той още не е приключил 
в определени сфери от социално-икономическия и политическия им живот. 
При това всички страни на Балканите  – от турция до Хърватия, изпитват 
различна степен на вътрешна нестабилност (чести предсрочни избори, ре-
ферендуми, социални протести, корупционни скандали и т.н.). така че за тях 
мигрантският поток създава допълнителни вътрешни трудности15. 

в региона има и държави, които само допреди 20 години са в състоя-
ние на война. Политическите отношения между тях са твърде крехки и те 
все още имат много нерешени проблеми помежду си. Със задълбочаването 
на бежанската криза напреженията между тях не само че не отшумяват, а 
напротив – задълбочават се. Проявява се един национален егоизъм – все-
ки прехвърля проблема на съседа и бърза с автобуси или влакове да закара 
мигрантите до следващата граница. вдигането на огради и затварянето на 
граници може сериозно да навреди на междусъседските отношения в реги-
она, тъй като тук старите конфликти лесно могат да пламнат отново16.
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 Кризата в европа само усложнява и без това нелеката ситуация в юго-
източната ѝ част – тук разделението е сериозно в исторически план и пости-
гането на интеграция е нелека задача. ако бежанската вълна се засили към 
западните Балкани, това ще има сериозни и тежки последици за региона. от 
гърция мигрантите минават през страни, които не са в еС, като Македония 
и Сърбия, и едва тогава влизат в Хърватия. европейският съюз поставя все-
възможни условия на западните Балкани за тяхната интеграция, отказва да 
приеме като имигранти косовари, албанци, босненци, македонци, черногор-
ци, а оставя вратата си отворена за милиони имигранти от чужди континен-
ти, повечето от които са мюсюлмани, а някои от тях дори нямат документи 
за самоличност. това предизвиква евроскептицизъм в региона.17.

Ситуацията в Югоизточна европа е доста сложна и във външнополитиче-
ско отношение. в региона има държави с разнороден статут – членове на еС, 
включени в „Шенген“ – гърция и Словения; такива, които са в еС, но не са в 
„Шенген“ – България, румъния и Хърватия; такива, които не са в еС, но са не-
гови кандидат-членове – турция, Македония, Сърбия, Черна гора и албания; 
както и потенциални кандидати за приемане в еС – като Босна и Херцегови-
на и Косово. тази разнородност създава трудности в следването на единна по-
литика и в намирането на общ изход при създалата се кризисна ситуация.

При това наличните центрове за бежанци на Балканите са изградени 
само за временен престой, но не са годни за по-дълго пребиваване. Страни-
те нямат финансов ресурс да се справят с проблема и искат да отправят въз-
можно най-бързо потока от хора към западна европа. И въпреки мигранти-
те преминават през Балканите само транзитно, дори това не е безопасно за 
сигурността на региона – сред тях неминуемо има и джихадисти18. 

Началото на мигрантската криза за Хърватия започва на 16 септември 2015 
г., веднага след като унгарците затварят границата си със Сърбия, и хиляди бе-
жанци търсят алтернативен маршрут през Хърватия и Словения. При присти-
гането на първите групи в страната хърватските власти ги връщат обратно към 
унгарската граница. Правителството в Будапеща веднага реагира с протестна 
нота до загреб и разполага на граничния пункт при с. Беременд военни и поли-
цаи, както и военна техника. унгарците веднага започват да строят 3,5 м висока 
ограда по границата с Хърватия (както и със Словения) и я затварят за транс-
портни средства (с изключение на леки автомобили)19.

След като унгария затваря границата, Белград веднага пренасочва бе-
жанския поток към хърватската граница. за по-малко от две седмици тя е 
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премината от около 50 000 души – някои пеша, други – с влакове или ав-
тобуси в районите на товарник, Илок и Бездан. това предизвика истинска 
бежанска криза в страната и поставя на сериозно изпитание капацитета на 
загреб да се справи с неконтролируемия поток от устремили се на запад 
мигранти20. 

Бежанците пристигат от гърция, където не са регистрирани. Хърватия 
не е в „Шенген“, така че нейните власти са длъжни да регистрират всеки 
влязъл на нейна територия бежанец. Страната обаче не разполага с такъв 
потенциал и на практика не може да го направи21. властите приемат, че оп-
ростената форма на регистрация (име, фамилия и т.н.) е съобразена с кон-
кретните обстоятелства, тъй като тази с пръстовите отпечатъци може да до-
веде до връщането на мигрантите обратно в Хърватия според Дъблинското 
споразумение22. 

След като мнозина мигранти са регистрирани, те са откарвани с вла-
кове и автобуси до границата с австрия и предавани на нейните гранични 
власти, откъдето да продължат пътя си към западна и Северна европа. още 
в средата на септември 2015 г. виена обаче решава да въведе граничен кон-
трол. Брюксел одобрява мярката, тъй като това е възможно при кризисни 
ситуации (предвидено е в устава на „Шенген“)23. 
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Хърватия е транзитна държава за бежанския поток, преминаващ през 
Балканите, а територията й служи само като коридор. Мигрантите нямат 
намерение да остават в страната, а и тя няма готовност да ги приеме, дори 
временно. Броят на хората, преминали през хърватска територия от средата 
на септември 2015 до края на годината, достига над половин милион души, 
което прави по близо 5000 на ден24. Част от тях са сирийци, друга част обаче 
са мигранти от афганистан, Ирак, Иран, Пакистан и др.25 

Невъзможността на Хърватия да се справи с бежанската криза влошава 
отношенията ѝ с почти всички всички съседни страни – унгария, Сърбия и 
Словения. в целия регион на западните Балкани се създава сериозно напре-
жение, границите се блокират, издигат се огради от бодлива тел. Създава се 
ситуация, в която никой не иска да приеме бежанците, а отделните страни 
по маршрута само си ги прехвърлят една на друга. в същото време евро-
пейският съюз все още е далеч от намирането на общо решение за изход от 
кризата26.

Двустранните сръбско-хърватски отношения се изострят още през 
септември 2015 г. След като за два дни в страната навлизат повече от 13 000 
души, Хърватия, по примера на унгария, затваря седем от осемте гранич-
но-пропускателни пункта със Сърбия и обявява, че е въпрос на време да 
затвори напълно границата си27. След като сръбската икономика започва да 
търпи загуби, въведена е ограничителна мярка за внос на хърватски стоки 
в Сърбия. Като отговор загреб спира движението на транспортни средства 
между двете държави. образуват се километрични задръствания в райони-
те на гранично-пропускателните пунктове и транспортът на стоки и товари 
буквално спира. Сръбският министър-председател александър вучич от-
правя заплахи, че страната му ще даде Хърватия на международен съд, тъй 
като е блокирала международни пътища28. 

онова, което през последното десетилетие започва да функционира 
нормално на територията на бивша Югославия след войните от 90-те годи-
ни, са именно икономическите отношения29. затварянето на границите на-
нася големи щети – в Сърбия се изчислява, че те са за около 10 – 15 милиона 
евро, в Хърватия загубите също не са малки. Двустранните мерки нанасят 
удар и върху двете икономики, които съвсем не са в цветущо състояние и 
опъват до скъсване и без това твърде деликатните и чувствителни отноше-
нията между двете страни30.
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Хърватският премиер зоран Миланович обвинява сръбските власти, 
че направляват всички, които вървят по балканския маршрут, към Хърва-
тия. На свой ред през октомври сръбският министър на вътрешните работи 
Небойша Стефанович осъжда навлизането на хърватски полицаи на тери-
торията на Сърбия при граничния пункт Беркасово, при което те нападат 
журналисти, отразяващи мигрантската криза. Хърватският вицепремиер 
и министър на вътрешните работи ранко остоич обаче официално отрича 
хърватски полицаи да са преминавали границата и да са навлезли от сръб-
ската страна31.

До голяма степен реакцията на Хърватия във външнополитически 
план се диктува от предстоящите на 8 ноември 2015 г. парламентарни из-
бори – първите, след като страната става член на европейския съюз през 
2013 г. Мигрантската криза се превръща в един от основните дискусионни 
въпроси в предизборната кампания. Премиерът социалдмократ з. Милано-
вич, намиращ се под засиления натиск на десни и националистически сили, 
се опитва да се изяви като патриот, което в Хърватия може да стане само за 
сметка на Сърбия32.

Миланович влиза в открито противоречие с президента Колинда гра-
бар-Китарович, която е от дясната Хърватска демократическа общност 
(ХДо). още през септември 2015 г. грабар-Китарович изразява резервира-
ност към германския канцлер ангела Меркел, като хвърля върху нея вината 
за засиления бежански поток към европа. тя заема доста крайна позиция, 
сходна с тази на унгарския премиер виктор орбан, като се обявява за из-
пращане на войска на границата, за много по-голям контрол и не изключва 
възможността за изграждане на ограда по нея, за да се спрат най-вече ико-
номическите мигранти33. 

в същото време Миланович и министърът на вътрешните работи ран-
ко остоич се обявяват за по-хуманно и толерантно отношение към бежа-
нците. всеки път когато има възможност, премиерът изразява критика към 
политиката на орбан и застава на страната на Меркел, заявявайки, че миг-
рантската криза е общоевропейски проблем и трябва да се решава от всич-
ки страни членки34.

При създалата се тежка и извънредна ситуация не по-благоприятни се 
оказват и отношенията на Хърватия със Словения. все по-чести стават кри-
тиките в загреб срещу словенския премиер Миро Церар, който още през 
септември 2015 г. заявява, че страната му ще изпълнява своите задължения 
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по „Шенген“ и ще охранява стриктно границата си с Хърватия. Словения 
спира временно преминаването на пътнически влакове между двете държа-
ви. През октомври Церар обвинява загреб, че не може да овладее натиска на 
мигрантите. той оповестява, че страната му ще връща обратно в Хърватия 
онези бежанци, които идват от там без валидни документи за самоличност. 
През ноември с.г. словенците поставят бодлива тел на границата си с Хър-
ватия и мобилизират военнослужещи, които да помагат на полицията за 
контрола на потока от мигранти, тъй като австрия въвежда лимит от 1500 
души дневно на своята граница35. 

През ноември 2015 г. министрите на вътрешните работи на Словения, 
Сърбия, Македония и гърция се споразумяват да предприемат съвместни 
мерки за идентификация, надзор и размяна на данни за мигрантите с цел 
подобряване на планирането за настаняването им и повишаване на сигур-
ността. По това време Хърватия поема ангажимент да пропуска по 5000 бе-
жанци на ден, но прекратява влизането на икономически мигранти, както 
това правят държавите по веригата преди нея36. Хърватското правителство 
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обаче декларира, че няма да издига стена като унгария или да изпраща ар-
мия срещу бежанците. На влезлите в страната се подсигурява вода, храна 
и лекарска помощ, след което са подпомагани да продължат пътя си и да я 
напуснат. Хърватия декларира, че не желае да се превръща в „гореща точка“ 
(т.е. център, в който да се приемат мигрантите и да се обработват техните 
документи)37.

все пак на хърватите им се налага да разкрият приемателно-транзит-
ни центрове за зимния период и това са: товарник – с капацитет 300 души, 
загреб – 600, Кутина – 100, Славонски брод – 5000 души, като се използват 
и някои военни казарми и изоставени хотели в граничните райони. загреб 
предлага по-добри условия за настаняване в центъра велесайам в сравнение 
с центровете по границата със Сърбия. Мигрантите обаче се противопоста-
вят на това да бъдат настанявани там, тъй като не желаят да се отдалечават 
от границата с унгария38. 

Страната има и предишен опит при настаняване на бежанци – във вой-
ната при разпадането на Югославия през 1992 г. в Хърватия търсят убежище 
653 000 души (270 000 – от страната, 335 000 – от Босна, 30 000 – от Сърбия, 
18 000 – от войводина). за голяма част от тях тя е само транзитна държава 
по пътя им на запад. След войната някои се връщат по родните си места, но 
в Хърватия остават около 350 000 души39. 

във връзка с новата бежанска вълна около 50 граждански организации 
в страната се включват в инициативата „Добре дошли“ през 2015 г. една 
от тях е „Центърът за изследвания на мира“ („Centar za mirovne studije“). 
те са активни на терен и работят в сътрудничество с хърватския Червен 
кръст и Министерството на вътрешните работи, като предоставят хумани-
тарна помощ, логистично съдействие, медицински, правни и социални ус-
луги. Инициативата „Добре дошли“ развива интензивно взаимодействие с 
представители на различни граждански организации в страните от региона, 
по-специално в областта на обмен на информация по отношение на разви-
тието на събитията в гърция и Македония40. 

в Хърватия не се отбелязат сериозни ксенофобски прояви спрямо бе-
жанците, но дори на най-високо ниво тях не ги очаква „топло посрещане“. в 
интервю пред вестник „Ютарни лист“ хърватският държавен глава заявява: 
„в някои държави мигрантите ще бъдат използвани като работна ръка, но 
Хърватия се намира в такава ситуация, че тя трябва да се погрижи за собст-
вената си младеж, за намирането на работа за нея, но и за онези 17 на сто, 
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които са безработни. Ние трябва да търсим начини за откриване на нови 
работни места, да нахраним децата, които са гладни в училищата, да поло-
жим грижи за пенсионерите“41. въпросът опира до недостига на финансови 
средста за оказване помощ на имигрантите. Хърватия очаква част от разхо-
дите да бъде осигурена от еС, но останалата част трябва да се покрие от дър-
жавния бюджет42. Поради тази причина хърватите настояват мигрантската 
криза да се решава заедно със съседните държави, с еС и със световните 
лидери. Според тях СаЩ, ооН и останалите съпричастни към събития-
та в Сирия трябва да поемат своята отговорност. Хърватските политици се 
противопоставят на очакването държави, които не са в „Шенген“, да поемат 
удара по външните граници на Съюза43.

в средата на януари 2016 г. министър-председателят на Словения Миро 
Церар изпраща писмо до европейската комисия с предложение Македония 
да затвори границата си с гърция, за да се спре потокът на бежанци към 
европа. за целта страните от еС изпращат полицейски подкрепления и еки-
пировка. На 26 януари Жан-Клод Юнкер, председател  на еК, се обявява в 
подкрепа на предложението, съгласувайки го с Берлин. това подкопава се-
риозно всякакви идеи за “общоевропейско решение“ на бежанската криза, 
тъй като защитава интересите на Северна европа срещу тези на Юга. още 
по-фрапиращо е, че се разчита на сътрудничество със страна извън еС (Ма-
кедония) за реалното изключване на страна – членка на Съюза (гърция), от 
едно от основните постижения на еС, а именно „Шенген“44. 

След неформалната среща на външните министри на еС на 5 и 6 фев-
руари 2016 г. в амстердам, на която са поканени представителите на балкан-
ските страни и турция, хърватският външен министър Миро Ковач говори 
за ефекта на доминото и за притесненията на Хърватия да не стане буферна 
зона и лагер за бежанци в европа.  решението, при което Хърватия е кори-
дор за мигрантите, функционира само докато големите страни, и на първо 
място германия, приемат мигранти. Според данни на хърватското Минис-
терство на външните работи от септември 2015 г. до края на януари 2016 г. 
над 607 хиляди души преминават през страната на път за западна и Северна 
европа, от които едва 150 искат убежище45. за мигрантите Хърватия не е 
крайна дестинация, а транзитна държава по пътя им на запад. ако австрия 
обаче затвори границите си, Словения ще направи същото, тогава и Хър-
ватия на свой ред по веригата ще последва своите съседи. тези опасения се 
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пораждат поради предупреждението на властите във виена, че ще приемат 
до 37 500 мигранти годишно46. 

Миро Ковач подкрепя идеята за засилване на контрола на границата 
между гърция и Македония, ако гърция не е в състояние да охранява своя-
та с турция. това е всъщност идеята на вишеградската четворка. вместо да 
търси общоевропейско решение, Хърватия на практика подкрепя страни-
те от Централна и Северна европа, които искат на всяка цена мигрантите 
да бъдат спрени преди влизането им в еС, т.е. на гръцко-турската граница. 
всичко това показва, че основният проблем при решаването на мигрантска-
та криза на Стария континент е липсата на единна политика в еС. Наблюда-
ва се ерозия на европейските ценности и особено на идеята за солидарност-
та. еС се движи вече на няколко скорости, като се оформя ядро от стари 
страни членки, и периферия от нови47. 

Страните от вишеградската четворка (Полша, унгария, Словакия и Че-
хия), отказват да приемат бежанци и настояват да бъде заобиколена гърция 
и да се създаде „гранична система“ по линията България – Македония, коя-
то да предпазва шенгенските страни от проникването на нелегални мигран-
ти от Близкия изток и Северна африка. Изнанадващото в случая е, че това 
са страни, от които по време на целия комунистически период, и особено 
след края му през 1989 г., мнозина емиграрат на запад, където са добре по-
срещани. Сега техните правителства настояват за затваряне на граници, за 
изграждане на защитни съоръжения и за създаване на единна европейска 
гранична и брегова охрана48.

Проблемът за еС настъпва, когато германия изчерпва потенциала си за 
прием на бежанци. австрия веднага затворя границите си и оттам насетне 
следва ефектът на доминото – същото правят Словения, Хърватия, Сърбия 
и България. още в началото на януари 2016 г. словенският премиер Церар 
иска да се договори с хърватите за затягане на контрола на мигрантския 
поток. в началото на февруари Словения връща на Хърватия 80 бежанци, 
които не идват от обхванати от война райони и не отговарят на условията за 
преминаване в австрия49.

На 24 февруари във виена се провежда среща на министрите на въ-
трешните работи на девет балкански държави (страните по т. нар. „балкан-
ски маршрут“ – Словения, Хърватия, Сърбия, България, Македония, Босна 
и Херцеговина, албания, Черна гора и Косово, без гърция), заедно с този 
на австрия, които не чакат вече нито напътствия, нито промяна на поли-
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тиката в Берлин, а започват да действат самостоятелно50. те се договарят за 
съвместен контрол на мигрантските потоци, които преминават през тяхна 
територия. за всички е ясно, че това е една твърде хетерогенна маса, като 
сирийците са едва между 20 и 25 % от мигрантите, докато мнозинството са 
от Ирак, афганистан, Северна и Централна африка51. Става ясно, че бежан-
ският проблем (касаещ застрашените бежанци, бягащи от зоните на военни 
конфликти) трябва да се разграничи от миграционния (свързан с хората, 
търсещи условия за по-добър живот в еС).

всички мерки, които се вземат в европа, са за бежанци, т.е. хора, кои-
то бягат от региони на конфликти и войни и са защитени по Женевската 
конвенция от 1951 г.52 Неотложна мярка за балканските държави става да 
се пропускат само те, тъй като наистина се нуждаят от защита на живота 
и оказване на спешна помощ. за целта се стига до договореност на всички 
влизащи на границата между Македония и гърция да се снемат отпечатъ-
ците и тя да остане отворена само за бежанците от войната в Сирия и Ирак, 
докато икономическите мигранти, които нямат паспорти или са с фалшиви 
документи, трябва да бъдат връщани обратно53. 

във виена балканските държави се споразумяват да ограничат миг-
рантските потоци към европа, независимо от цената  – дори ако се нало-
жи „да жертват“ гърция. австрийският външен министър Себастиан Курц 
обвинява гръцкото правителство в това, че не може или не иска да пази 
границите си и да се справи с проблема – не спира хилядите бежанци, които 
всекидневно пристигат в страната, и ги пропуска на север в европа. гърция 
не за първи път е обвинявана, че не защитава своята граница, която е и 
външна граница на европейския съюз54. Според Курц това ще доведе до раз-
пад на еС. а всъщност срещата във виена само доказва, че Съюзът не може 
да се справи с бежанската криза и не може да се намери „общоевропейско 
решение“, за каквото дълго време настоява канцлерката ангела Меркел. ев-
ропейската солидарност се оказва фикция, като всички страни членки пре-
следват само собствените си интереси55.

След срещата във виена Словения, Хърватия и Сърбия обявяват, че 
ще връщат нелегалните мигранти и ще пропускат само тези, които имат ва-
лидни документи за Шенгенското пространство. те се договарят да засилят 
службите си за сигурност и граничните органи при стриктно спазване на 
човешките права и международните договори. австрия обявява, че ще при-
ема само по 80 души дневно, които имат право да подадат молби за полити-
ческо убежище – всички останали продължават към германия. Последната 
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би трябвало да направи същото – да определи своя горна граница за броя на 
кандидатите за убежище56.

На 25 февруари 2016 г. Словения и Сърбия изпращат военни части 
по границите си, които имат право да употребят сила при необходимост и 
трябва да подпомагат работата на полицейските и граничните екипи в кон-
трола над бежанския поток57. властите в любляна обявяват, че на словен-
ска територия ще бъдат допускани само бежанци, които търсят убежище в 
Словения. Правителството ѝ уверява, че стриктно ще спазва Шенгенските 
правила по границата си с Хърватия, която се явява и външна на „Шенген“, 
и практически я затваря на 9 март. Министър-председателят Церар изразя-
ва готовност да я отвори само след като от хърватска страна бъдат спрени 
всички бежанци без документи58. 

тези мерки веднага задействат ефекта на доминото и в отговор минис-
търът на вътрешните работи на Хърватия влахо орепич съобщава, че през 
страната му ще може да преминават само мигранти с валидни документи 
за Шенгенското пространство. Следват подобни реакции и в Македония, 
Сърбия, гърция и България. По границите на Хърватия веднага е въведен 
допълнителен щателен контрол върху всички превозни средства, включи-
телно върху автомобилите и автобусите, което води до образуването на 
километрични колони и забавя преминаването през граничните пунктове 
с часове. в края на февруари Хърватия връща на Македония през Сърбия 
няколкостотин бежанци от афганистан59. На 1 март 2016 г. хърватският 
премиер тихомир орешкович изразява намерението на правителството 
да промени законодателството на страната с цел да позволи на армията да 
защитава границата й. тази идея всъщност се поражда от опасенията, че 
бежанската криза може да застраши туризма на страната. ако пътят на бе-
жанците започне да преминава през албания, това би изложило на риск 
най-големите курорти на Хърватия като Дубровник и Сплит60.

Белград веднага реагира верижно, като съобщава, че затваря гарниците 
си с Македония и България. това автоматично означава, че хилядите миг-
ранти, блокирани на гръцко-македонската граница, няма да могат да про-
дължат. за да помогне на Македония, още през февруари загреб изпраща 
хърватски полицаи и оборудване, с което да се спрат нелегалните влизания 
и да се регулира мигрантската вълна61. На 30 март 2016 г. се провежда и сре-
ща на българския и хърватския президент – росен Плевнелиев и Колинда 
грабар-Китарович, последвана от среща в загреб на 3 и 4 май 2016 г. на ми-
нистъра на външните работи Даниел Митов с хърватския му колега Миро 
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Ковач, на които се уточнява, че „България пази добре границите си и тези на 
еС и е установила ред за регистриране на всички пристигащи“62. 

така страните по т.нар. „балкански маршрут“ прилагат нова стратегия 
под ръководството на австрия: стъпка по стъпка те запушват и последните 
пролуки по пътя към Северна европа. в началото на март 2016 г. в изпъл-
нение на постигнатите във виена договорености техните действия се оказ-
ват много по-ефикасни от всички дотогавашни усилия на канцлера Меркел: 
балканският маршрут за бежанци и мигранти, който функционира активно 
половин година, тръгвайки от турция и преминавайки през гърция, Ма-
кедония, Сърбия, унгария и австрия, е официално затворен, бежанският 
поток е практически спрян, а в германия пристигат много по-малко миг-
ранти63.

 Блокирането на балканския маршрут обаче води до струпвания на 
новопристигащи мигранти в гърция, особено по островите, които се на-
дяват да стигнат до центъра на европа. така „Балканската коалиция“, коя-
то възниква във виена, заплашва гърция да изпадне в сериозен колапс, а 
бежанците и мигрантите – да преживеят тежка хуманитарна катастрофа64. 
През март 2016 г., докато еС и турция водят преговори за мигрантската 
криза в Брюксел, Македония, подкрепяна от австрия, Хърватия, Словения 
и унгария, ограничава притока на мигранти. На 12 април дори хърватски-
ят президент грабар-Китарович посещава Скопие заради напрежението на 
гръцко-македонската граница, където са блокирани 14 000 души, живеещи 
в изключително лоши условия65. 

тези хора определено не искат да останат в буферната зона на Балкани-
те – между конфликтните територии в Близкия изток и останалата част от 
европейския съюз и започват да търсят начини за нелегално придвижване 
в западна и северна посока, което създава условия за трафик на хора, ко-
рупция и злоупотреби66. затварянето на границите на отделните страни не 
е решение на проблема, тъй като възникнат нови, алтернативни бежански 
маршрути – от гърция през албания и Черна гора към Италия, и от Бълга-
рия и Сърбия през румъния към Централна европа67.

След споразумението между еС и турция, обявено на 8 март 2016 г. 
(влизащо в сила от 20 март 2016 г.), Хърватия се задължава да приеме оп-
ределената за страната квота от 476 бежанци. На конференцията „за под-
слон и миграция в еС“, проведена в Берлин на 4 април 2016 г., хърватският 
външен министър Миро Ковач изразява опасения, че въпреки че Хърватия 
стои зад обещанието си да настани тези бежанци в хотел „Порин“ в загреб 
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и бежанския център в Кутина, за страната ще бъде трудно да ги накара да 
останат, тъй като е ясно, че те искат да продължат пътя си към германия, 
австрия, Швеция и Холандия. за интегрирането на бежанците в хърватско-
то обществото се планира те да учат хърватски език, както и да се запознаят 
с хърватската история и култура68. 

редица неправителствени организации на Балканите критикуват затва-
рянето на границите, тъй като това е не само нехуманно и нарушава основ-
ни човешки права, но и стимулира трафика с хора и не предлага устойчиво 
и дълготрайно решение на кризата. такъв е случаят с Хърватският Червен 
кръст, който осигурява хуманитарна помощ на бежанците и мигрантите в 
страната69. Други организации също се опитват да помогнат на бедстващите 
хора. в Хърватия такава е инициативата „Добре дошли“, която има за цел не 
само да събере помощи за бежанците в страната, но и да организира проте-
сти и да окаже натиск върху правителството при вземането на решенията 
по проблема70.

от 1 юли 2016 г. Хърватия поема председателството на регионалния 
форум Процес за сътрудничество в Югоизточна европа (ПСЮИе)71 за след-
ващата година, като поставя като една от приоритетните си задачи спра-
вянето с извънредни ситуации, свързани с миграцията. такива обаче не се 
очертават. Само няколко дни след това, на 5 юли 2016 г. унгария въвежда 
засилени мерки за сигурност по границите си със Сърбия и Хърватия. Пра-
вителството на орбан предвижда създаването на осемкилометрова буфер-
на зона по границата, на територията на която мигрантите да бъдат спирани 
и връщани към транзитните пунктове, където могат да подадат молби за 
получаване на бежански статут. унгария пропуска дневно само по 15 души 
и само в два гранични пункта72. 

През юли 2016 г. Сърбия, след като официално отваря 23-та и 24-та гла-
ви от преговорите за присъединяване към еС, вече се чувства по-уверена 
и отправя критики към България, че не контролира границата си и пропу-
ска мигрантите, докато унгария и австрия вече са затворили граничните 
си пунктове. През лятото на 2016 г. са затворени и тези между Сърбия и съ-
седните Хърватия и унгария. Човешкият поток през България и Македония 
към Сърбия обаче продължава да тече73. 

Правителството в Берлин дълго време залага на стратегия, базирана на 
сътрудничеството с турция при подсигуряване на външната граница на еС 
и разпределянето на бежанците сред страните членки. С тази политика оба-
че канцлерът Меркел не стига далеч74. През август 2016 г. тя провежда срещи 
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с премиерите на австрия, Словения, Хърватия и България, посветени на 
мигрантската криза. тези лидери, както и ръководителите на вишеградска-
та четворка, отказват да приемат бежанци по квоти, т.е. да си поделят еднак-
во тежестите за онези новопристигнали над 1.5 млн. души, които вече са в 
европа75. 

австрия и страните от вишеградската четворка са твърдо против из-
нудването от турска страна. още през септември 2016 г. се очертава про-
валът на преговорите между анкара и еС за премахване на визовия режим 
за турски граждани. това подтиква балканските държави да вземат мерки 
за спирането на евентуалната нова мигрантска вълна към европа. всички 
държави по т.нар. „балкански маршрут“ започват да засилват граничния си 
контрол, да създават съвместни военно-полицейски екипи и да вдигат огра-
ди по границите с държавите по пътя на мигрантите76. 

Словения оставя военните и полицейските си части за контрол и на-
блюдение на границата си с Хърватия, както и телената ограда, издигната 
през 2015 г.  в Хърватия също се извършва подготовка за евентуална нова 
бежанска вълна. Нейното правителство обаче твърдо отстоява позицията 
си да не издига огради по границата си. Новият министър-председател анд-
рей Пленкович77 отчита, че повечето мигранти в настоящия момент идват 
по маршрута през централната част на Средиземно море, а не през източна-
та му част, както това се случва през 2015 г.78.

за разлика от своя предшественик томислав Карамарко, като председа-
тел на дясната ХДо, Пленкович е много по-умерен, изоставя предишния на-
ционалистически курс на ръководството на партията, сменя го с проевро-
пейски, като прави работно посещение в Берлин още на 12 декември 2016 г. 
По този начин той се опитва да „затопли“ отношенията с Брюксел и канц-
лера Меркел. Пленкович я уверява, че Хърватия не е променила решението 
си да приеме определен брой мигранти и че се надява на общоевропейско 
решение на кризата при защита на външните европейски граници79.

в обръщение към Сабора (парламента) в началото на 2017 г. Пленко-
вич също декларира становището на ръководеното от него правителство, че 
европа трябва солидарно да реши мигрантския проблем, както и нуждата 
източносредиземноморският и балканският път да останат затворени80.

за съжаление, обединена европа за втори път се оказва неподготвена за 
подобно крупно предизвикателство пред външната ѝ политика след разпа-
дането на Югославия. все по-ясно става, че тя трябва активно да участва в 
усилията на международната общност за омиротворяване на Близкия изток 
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и неговото следвоенно възстановяване. защитата на външните граници на 
европа е важна задача, но е необходимо и създаване на условия за мирно 
развитие на страните, от които идват мигрантите, за да останат хората по 
родните си места81. 

Хърватия многократно настоява еС да излезе с обща позиция и поли-
тика, тъй като това е общоевропейски проблем. На 24 февруари 2016 г., по 
време на речта си в рим хърватският министър на външните работи Миро 
Ковач призовава еС да излезе с обща позиция по въпроса за Сирия, тъй 
като е застрашена европейската сигурност. за Хърватия е особено притес-
нително превръщането на страните от западните Балкани в „паркинг за бе-
жанци“, тъй като тя непосредствено граничи с този регион82.

И когато на 18 февруари 2017 г. президентите на България и Хърватия 
румен радев и Колинда грабар-Китарович провеждат двустранна среща в 
рамките на 53-ата Мюнхенска конференция по въпросите на сигурността, 
те изразяват общата си позиция по отношение на миграцията и политиката 
на разширяване на еС83. Българският президент уверява, че балканското ре-
гионално сътрудничество и политиката на разширяване на еС ще бъдат във 
фокуса и на българското председателство на Съвета на европейския съюз 
през първата половина на 2018 г.84.

Доколкото общоевропейски подход така и не се формулира, двете дър-
жави се включват в регионалната инициатива от началото на 2016 г. за спи-
ране на нелегалния поток от мигранти по т. нар. „балкански маршрут“. Ну-
жен е обаче не просто балкански, а общ европейски подход за разрешаване 
на мигрантската криза. 

Светът, и в частност европа, се оказват неподготвени за тези събития, 
тъй като в случая става дума не за локална война, а за глобална криза. Кон-
фликтът в Сирия е силно интернационализиран – има твърде много заинте-
ресовани участници във войната, далеч не само сирийски, и без договоряне 
на великите сили и намиране на политическо решение кризата не може да 
приключи. за момента никой не работи в тази насока – дори русия с включ-
ването си във войната от септември 2015 г. само я ескалира85.

Другата държава, която не само, че не решава проблема, а го засилва, 
е турция. от една страна, в югоизточна ѝ част (анадола) се водят боеве, 
извършва се етническо прочистване и маси хора се преместват и се насочват 
към столицата Истанбул – това е вътрешна турска бежанска вълна, която се 
наслагва върху сирийската. от друга страна, турция участва активно във 
военния конфликт на сирийска територия, тъй като не може да допусне 
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кюрдска автономия там. така в страната се изграждат 28 лагера за бежанци, 
а броят на хората там вече достига между 2 и 3 милиона, което е многократно 
повече от тези в еС (при 20 пъти по-малка икономика от тази на еС). така 
бежанският поток поставя на сериозно изпитание турското общество и 
държава86. 

Част от струпаните бежанци се насочват към европейската част на тур-
ция  – оттам през България или гърция се опитват да стигнат до европа. 
това се оказва инструмент в ръцете на турския президент ердоган за изнуд-
ване на еС – турция доказва на практика, че може да насочва и контролира 
бежанските потоци, настоявайки за финансова подкрепа и „компенсация“ 
от страна на еС, както и безвизов режим за своите граждани87. 

Друга голяма опасност в резултат на мигрантската криза е рухването 
на Шенгенската система в еС, която досега е едно от най-големите постиже-
ния на европейския проект. Стени и огради се появяват не само по външ-
ните граници на обединена европа, но и по вътрешните  – между Слове-
ния и Хърватия, между унгария и Хърватия.  Дори временният разпад на 
шенгенския режим е изключително вреден за свободата на движение, която 
е основополагащ принцип на еС. Нарушаването или изчезването на тази 
свобода заплашва и самото съществуване на Съюза88. европа, която вина-
ги е защитавала определен стандарт по отношение на човешките права и 
демокрацията и е споделяла философията на „отвореното общество“, сега 
се затваря, строят се огради, прокарва се бодлива тел, което само дава поч-
ва за нарастване влиянието на антиемигрантските и националистическите 
партии във всяка държава. ако гърция не успее да засили контрола по мор-
ската си граница с турция, която е и външна на Шенгенското пространство, 
опасността тя да бъде извадена от Шенгенската зона е реална89.

Бежанската криза е голямо предизвикателство пред еС и нанася се-
риозно поражение на европейската идея. евроскептицизмът се налага все 
по-ясно  на Стария континент. европейският съюз, който се доказва като 
най-успешния проект на XX век (с изпълнени цели на интеграцията, утвър-
дени демократически ценности и осигурен мир в европа), трудно се справя 
с предизвикателствата на XXI век и е изправен пред реалната опасност от 
дезинтеграция90. 

за Хърватия, която години наред се опитва да се представи като лидер 
на западните Балкани, ще става все по-трудно да представи идеята за евро-
интеграцията като примамлива и желана в региона. Политическият елит на 
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страната все по-трудно ще може да увери и собственото си население, сред 
което евроскептицизмът нараства още преди 1 юли 2013 г., в преимущества-
та и ползите, които носи еврочленството. Приемането на Хърватия в еС за 
западните Балкани не бива да се разглежда като „затръшване на вратата“, а 
като поредна стъпка към еврочленството, което да бъде стимул за продъл-
жаване на демократичните процеси и реформи, явяващи се единственият 
гарант за мирното и спокойно развитие на иначе така турболентния регион. 
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СлОВениЯ  
и МиГрантСката криЗа

Д-р калоян методиев
Институт за стратегии и анализи

Мигрантската криза от втората половина на 2015 и началото на 2016 
година е едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъсква Сло-
вения в новата си история. тя засяга пряко страната и въпреки малкия ѝ 
размер, я превръща в регионален и европейски фактор за разрешаването 
ѝ. Политиките и поведението на любляна изискват детайлен анализ с цел 
по-доброто конструиране на цялостния проблем, с който се сблъскват ре-
гионът и европейският съюз. Изследването на въпроса трябва да обхване 
хронологията на събитията, ключовите моменти от кризата, реакциите на 
официалните власти, работата на институциите, външната политика и ак-
тивността на правителството на ниво европейски съвет, регионалните ини-
циативи, партийния дебат в страната, личностите и поведението на упра-
вляващи и опозиция, последващите действия и решения. 

в Словения от самото начало на кризата по-широка популярност (сред 
управляващи, опозиция, медии) придобива названието мигранти, а не бе-
жанци. Словенският политически елит ги разглежда като проблем на сигур-
ността и се фокусира върху този аспект на въпроса.1 в противовес на това 
правозащитните организации, както и някои малки леви и либерални фор-
мации се опитват да наложат наименованието „бежанци“, но то не придоби-
ва широка обществена подкрепа. въпреки това въпросът все още е предмет 
на научни и политически спорове в цяла европа. Принципно бежанците са 
хора, бягащи от място с непосредствена опасност за своя живот, най-често 
зона на военен конфликт. тези, които пристигат на словенска територия, 
идват от серия сигурни страни. унгарските власти отчитат, че до страната 
достигат мигранти от 101 държави, което според премиера виктор орбан 
обезсмисля определението бежанци.2 Не на последно място, потоците увли-
чат и много граждани на Косово, Македония, албания, които също мина-
ват по мигрантските маршрути към западна европа. С оглед на изложеното 
навсякъде в настоящия текст се приема общото наименование „мигранти“. 
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При анализа на словенския случай трябва да се прави разлика и между 
Балкански и западнобалкански маршрут на мигрантите. Първият по съще-
ство не засяга Словения, а минава по линията – турция – гърция – Македо-
ния – Сърбия – унгария – австрия. Превръщането му в нов маршрут става 
след отклоняването на „човешките потоци“ в западна посока вследствие на 
затварянето на унгарската граница. така трасето става Сърбия – Хърватия – 
Словения – австрия. в този смисъл може да говорим и за отделни етапи на 
кризата по отношение на геополитическите ѝ измерения. Словения е част 
само от западнобалканския маршрут. 

Словенските особености

Страната е независима от 1991 г. в края на същата година е приета кон-
ституцията на новата държава, която определя архитектурата на властта в 
нея.3 основните политически институции са президент с представителни 
функции, 90-местен парламент и правителство, избирано от парламента. 
водещ орган в сектор „Сигурност“ е Съветът за национална сигурност, кой-
то е създаден със закон през 1996 година. оглавява го премиерът на страна-
та, а в заседанията участват министрите на външните работи, вътрешните 
работи и отбраната, както и директорът на цивилната Словенската разузна-
вателна агенция (SOVA).4 На заседанията биват канени и други министри и 
експерти в зависимост от разглеждания проблем. Съветът взима решения в 
сферата на националната сигурност, разглежда заплахи срещу страната, об-
съжда събрана аналитична и разузнавателна информация. военноразузна-
вателна агенция има в рамките на Министерството на отбраната (OVS). Към 
Министерството на външните работи e създаден отдел за стратегически из-
следвания и анализи, който също изготвя експертни мнения и доклади в 
областта на сигурността. освен изброените водеща роля при мигрантската 
криза от 2015 година, разбира се, има и Министерството на вътрешните ра-
боти и всички негови полицейски подразделения. 

в своята история словенците попадат в рамките на държави от региона 
на Централна и Югоизточна европа. тази двойственост относно геополи-
тическото им място съществува и до днес, въпреки че първата хипотеза, за 
принадлежността им към централна част на континента, има доминираща 
популярност в словенското общество.5 По показателите територия (20 273 
кв.км) и население (малко над 2 млн. души) Словения може да се определи 
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като малка страна.6 След обявяването на независимостта на страната тя се 
оказва заобиколена от по-големи като територия и население съседни дър-
жави – Хърватия, унгария, австрия и Италия. Интерес за настоящия анализ 
представлява основно източната и североизточна част на страната, която е 
дял от Панонската равнина. тя е леснодостъпна, теренът е слабо пресечен, 
предимно равнинен, със сравнително лесно преодолими реки. тези гео-
графски особености улесняват придвижването на големи групи хора и за-
трудняват контролирането им, което се наблюдава при мигрантската криза. 

Културата и манталитетът на словенците са една от причините за бър-
зия преход от централизирана към пазарна икономика, високите икономи-
чески резултати и добрите социални показатели.7 Словенското общество е 
едно от най-подредените в европа от гледна точка на организация на жи-
вота, социален и устройствен ред, субординация, екология. Словенската 
склонност към ред и чистота са пословични. тя е директно противопоста-
вена от мигрантските потоци, които поради своя характер оставят след себе 
си безредие, отпадъци, мръсотия (опустошени ниви, изпочупени влакове и 
хотели, купчини разпиляна смет). този често срещан медиен сюжет от кри-
зата влиза в директна конфронтация със словенския културен модел на со-
циална организация. тук може да се отбележи, че като част от Хабсбургската 
империя и част от една алпийска традиция словенците имат много близки 
модели на поведение, разбирания и реторика с австрийци, унгарци, швей-
царци. Може да се говори за културна общност със сходни характеристики 
по отношение на реакциите спрямо миграционната криза и съпътстващите 
или предхождащи я проблеми (нелегален трафик, интеграция на малцин-
ства, ислям). Словения влиза в една консервативна политическа парадигма, 
която се отличава със силен регионализъм, пазене на традициите, силен па-
триотизъм, обособени и живи местни общности. вероятно поради веков-
ните опити за асимилация от съседите и сравнително кратката им история 
на самостоятелен държавен субект словенците са много последователни и 
категорични по отношение на отстояване на своята идентичност и опазва-
нето на своята култура и език. в този смисъл всяка мащабна промяна на 
обществото, която неименуемо идва с големи групи мигранти от други кул-
тури, религии и езици, се приема за рискова и застрашаваща. 

Не на последно място Словения мисли за себе си като за малка държава, 
което я прави много реактивна по отношение на всякакви външни заплахи. 
Словенският национализъм има своя история и особености. още преди и 
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по време на разпада на Югославия, включително и при борбата им за неза-
висимост, словенците го проявят по специфичен начин. Според проф. Деян 
Йович той има ключова роля за дезинтеграцията на държавата, въпреки че е 
подценяван и игнориран.8 Словенците вплитат националния си въпрос във 
всеки елемент на своята политика  – гражданско общество, демократичен 
процес, либерални идеи. американски посланик уорън Цимерман (1988 – 
1992) определя словенския национализъм като „Гарбо“ – основното, което 
искат е „да бъдат оставени на мира“.9 Моделът продължава и по време на 
мигрантската криза през 2015 – 2016 година като вече доминира в повече-
то страни от източната и централна част на европа (вишеградската група, 
Хърватия, австрия). този национализъм с изолационистки характеристики 
е една от най-ярките разделителни линии в европейския съюз по време на 
целия изследван период.10

Словенският опит с нелегалната миграция

Проблемът с трафика на хора и нелегалната имиграция не е нов за сло-
венското общество. още докато е в състава на Югославия Словения е тран-
зитна страна за мигрантския трафик от Югоизточна европа към Италия и 
австрия. Италианско-словенската граница в равнинния район около гори-
ция и триест е подложена на постоянен натиск за нелегално преминаване 
и прехвърляне на стоки, защото се смята за граница със занижен контрол. 
През 90-те години на ХХ век и началото на ХХI този район се използва за 
прехвърляне на хора в Италия основно от страните от Югоизточна евро-
па – румъния, Босна, Македония, Молдова и България, но и от азия – Иран, 
турция Пакистан, Бангладеш, Филипините, Китай.11 Старите югославски 
канали се поддържат основно от словенци, албанци и китайци. 

Словенското правителство излиза с позиция, че нелегалната миграция 
в страната излиза от контрол и подкопава националната сигурност на дър-
жавата.12 Според изявлението, по Балканския маршрут, който минава през 
Словения, преминават стотица мигранти дневно, като за 1999 година те са 
повече от 35 000 души, което е 91 % увеличение спрямо предходната. Миг-
рантите са дефинирани като основна заплаха за сигурността, собственост-
та, здравето и околната среда в страната. Данните показват, че нелегалната 
миграция води до увеличение на директната престъпност (обири, кражби 
на коли, грабежи, сексуални посегателства, нападения срещу полицаи) и 
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вторична престъпност (организиране престъпност, свързана с трафик за за-
робване на хора, проституция, човешки органи). от 1995 до 1999 г. броят на 
нелегалните мигранти нараства с 543 %.13 Като страна кандидат-член на еС 
Словения започва да става не само транзитна, но и крайна цел за нелегална 
миграция, което според властите ще има негативен ефект върху заетостта, 
социалната сигурност и ще създаде трудности, свързани с интеграцията на 
чужденците в словенската културна среда. Правителството умело използва 
ситуацията и поставя въпроса за приемането на страната в Шенгенското 
пространство на европейско ниво. Целта е да се изтегли външната линия 
на Шенгенската зона по границата с Хърватия, което би гарантирало нама-
ляване на натиска върху Италия. така любляна си гарантира подкрепата на 
италианската държава, която има голяма тежест на ниво европейски съюз. 

 темата за нелегалния трафик от Словения е сред водещите политиче-
ски въпроси в Италия и се поставя от рим на ниво европейски парламент.14 
в края на 2000 г. е договорено, а през 2001 г. е подписано полицейско спора-
зумение между италианското и словенско правителство за общи гранични 
патрули с команден център в град гориция, който да покриват 260-кило-
метровата обща граница.15 Широка публичност придобива скандал с двама 
депутати от италианска партия„Национален алианс“, които, за да докажат, 
че границата не се охранява, се опитват да влязат в Италия от словенска 
територия, но са задържани от смесените патрули.16 

Политическа динамика

още от времето, когато е в състава на Югославия, словенският поли-
тически елит мисли в перспектива. една от причините е, че институциите, 
политическият и интелектуалният им елит почти винаги разработват стра-
тегии, чертаят планове, дефинират цели, изработват политики, които после 
се прилагат в практиката.17

в самото начало на своята независимост Словения успява консенсус-
но да дефинира основните си политически цели, а именно присъединява-
не към европейския съюз и Нато, на които става пълноправен член през 
2004 г. от 2007 г. се включва в еврозоната и Шенгенското споразумение. 
През първата половина на 2008 г. тя председателства Съвета на европейския 
съюз. Страната „уплътнява“ напълно членството си в европейския съюз, 
като в максимална степен използва възможностите му. това илюстрира 
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една особеност на словенската политика – нейната успешна и целенасочено 
развивана международна страна. Словения е изключително действена във 
външнополитически план, участва в множество регионални инициативи и 
организации. И тук трябва да се подчертае, че въпреки „размера“ си тя не 
е просто член, а активен участник със собствени предложения, идеи и по-
литики в организациите, с които работи. Както и по времето на Югославия, 
словенците имат мнение, самочувствие и позиция. една от причините за 
това следва да се търси във факта, че политическият елит на страната говори 
по минимум два чужди езика. от друга страна, политическата им традиция 
в една сложна откъм баланси мултикултурна държава като Югославия им 
дава допълнителни преимущества в сходния като модел на функциониране 
европейски съюз. На трето място геополитическото им място и историята 
им са предпоставка за политически периметър на действие, експертиза и 
контакти из цяла Централна европа и дълбоко на юг до границите на гър-
ция. всичко изброено има голямо значение по време на мигрантската криза 
и намирането на начини за нейното решение от словенските политици. 

Като независима държава Словения винаги е била управляване от коа-
лиционни правителства. това предполага изграждане на коалиционна кул-
тура и търсене на допирни точки между различни политически визии с цел 
намиране на общи цели и решения. И това се оказва положителен фактор 
при събитията от края на 2015 г.

На проведените през 2014 г. парламентарни избори победител става но-
восформираната политическа формация „Партия на Миро Церар“ (Stranka 
Mira Cerarja), която е член на алианса на либералите и демократите за евро-
па (алДе) и през март 2015 г. е преименувана на „Партия на модерния цен-
тър“(Stranka modernega centra). заедно с Демократичната партия на пен-
сионерите в Словения (Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSuS) с 
лидер Карл ерявец и Социалдемократическата партия (Socialni demokrati) 
е сформирано коалиционно правителство с министър-председател Миро 
Церар.18

Централни фигури по отношение на мигрантската криза са премиерът 
Церар, външният министър Карл ерявец, министърът на вътрешните рабо-
ти весна гьоркьош Жнидар, заместникът ѝ Боштян Шефиц, лидерът на опо-
зицията янез янша и президентът Борут Пахор.19 генерационният анализ 
показва, че повечето лидери на политически партии и ключови лица по вре-
ме на кризата са на близка възраст. Поколението им е минало през разпада 
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на Югославия, войната (макар и краткотрайна), борбата за независимост и 
изграждането на независимата словенска държава. всички основни поли-
тически фигури участват активно в тези процеси. Кариерите на някои от 
тях започват още от втората половина на 80-те години на ХХ век. от гледна 
точка на генерационната политология може да се направи изводът, че имаме 
устойчивост на словенския политически елит, който се отличава с профе-
сионализация и приемственост. всичко изброено води до натрупвания на 
цялостен политически опит, който помага на държавата в кризисни ситуа-
ции като разглежданата в настоящата статия. Словения посреща мигрант-
ската криза с подготвен политически елит, стабилна политическа система и 
добра международна репутация. 

Словения в навечерието на мигрантската криза

темата за нелегалната миграция започва да присъства в дневния ред 
на европейските съвети от втората половина на 2013 година.20 отворени-
ят след падането на режима в либия средиземноморски маршрут ангажира 
косвено Словения, тъй като тя е член на еС, граничи с най-засегната стра-
на – Италия, и е средиземноморска държава чрез излаза си на адриатическо 
море. откриването на втория маршрут през лятото на 2015 г. през Балкани-
те приближава мигрантския въпрос до дневния ред на страната. Де факто 
Словения попада в средата на два миграционни процеса, които протичат 
около нея по западна и източна вертикала в посока север. Нито един от тях 
не я засяга пряко. една по една обаче засегнати се оказват всичките ѝ съ-
седи – Италия, унгария, австрия, Хърватия. Докато Средиземноморският 
маршрут има известна отдалеченост, Балканският бързо приближава гра-
ниците на страната. от края на юни 2015 г. потокът от хора през Балканите 
започва да нараства драматично.21 Причините са огромният брой тръгващи 
от турция, невъзможността на държавите по трасето да се справят с про-
блема и не на последно място политиката на „отворени врати“ на герман-
ското правителство начело с канцлера ангела Меркел. 

в югоизточния словенски град Постойна има изграден център за нас-
таняване на мигранти с капацитет от 2000 души и допълнително приемане 
на 3000 в палатки. законодателството за трафик на хора е сравнително рес-
триктивно с предвидени глоби от 2000 до 4500 евро и до 5 години затвор.22 
През юли – август малки групи започват да идват и до словенската грани-
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ца, но страната не е под натиск. Приет от кабинета през юли тристепенен 
план за действие включва сценарий при наплив на мигранти, изграждане на 
места за настаняване, логистика и полицейски мерки за реакция.23 унгария 
обявява, че при липса на европейско решение ще затвори границата си със 
Сърбия. Същевременно напрежението между германия и вишеградската 
група по въпроса за справяне с кризата нараства. Словенците са наясно, че 
евентуалното затваряне на унгарската граница би пренасочило потока от 
хора, които вече са по цялото протежение на маршрута, към Хърватия, а 
оттам и Словения. След заседание на правителството (28 август) е обявено, 
че страната е готова с плана за действие при по-голям наплив от хора.24 вла-
стите следят и анализират ситуацията с мигрантските тенденции, срещат се 
с представителите на хуманитарните организации и са готови да участват в 
квотното преразпределение на мигранти, което се опитва да наложи евро-
пейската комисия. Премиерът Церар се обява срещу „строежа на стени“ в 
европа. 

важно е да се отбележи, че от самото начало управляващите включват 
в стратегията си работа с правозащитни и хуманитарни организации, като 
ги правят информирани участници в своята политика. На заседанието на 
кабинета е учредена координационна група начело в министъра на външ-
ните работи ерявец, включваща министрите на вътрешните работи, труда, 
отбраната, образованието и здравеопазването, която да работи за посреща-
не и решаване на кризата. Да се включат в работа ѝ са поканени 25 неправи-
телствени организации (Институтът за мир, Червеният кръст, амнести ин-
тернешънал и други). така се прави опит за максимално затваряне на един 
фронт, който има потенциал за оказване на международен натиск и делеги-
тимация на дадени мерки и усилия. Нещо, по което словенската политика 
в този момент се разминава чувствително с тази на вишеградската група. 

началото на кризата

Повратната точка за включването на Словения в мигрантската криза 
е решението на унгарското правителство за затварянето на унгарско-сръб-
ската граница, след като е завършило строежа на ограда по нея (16.09.2015). 
за няколко дни потокът се пренасочва към Хърватия, като първоначално 
властите го пропускат към хърватско-унгарската граница, която две сед-
мици по-късно също е затворена посредством строеж на ограда. Първите 

•  КАлОян метОдИев  •



241

по-големи групи вече започват да достигат словенската територия. Страна-
та става част от общоевропейската мигрантска криза и новооткриващия се 
западнобалкански маршрут на мигрантите. вече има натиск, но неговите 
нива все още не са кризисни и процесът се управлява от властите. Според 
данните на словенското Министерство на вътрешните работи до 19.09.2015 
г. в страната са влезли 1500 мигранти.25 от самото начало Словения не е 
крайна дестинация, а транзитна точка по пътя на мигрантите от турция 
към западна европа (основно германия и Швеция). Правят се опити за ре-
шаване на проблема заедно с хърватските власти (17.09.), когато се срещат 
вътрешните министри на двете страни. реално няма последствия от разго-
ворите. Правителството взима решение за възстановяване на контрола по 
границата с унгария, след като са заловени групи, транспортирани оттам 
към Словения, но които са върнати по силата на договор за реадмисия меж-
ду любляна и Будапеща. за първи път от присъединяването си към Шен-
генското споразумение Словения предприема подобни мерки. за стъпката е 
уведомена европейската комисия. 

Следва да се отбележи, че словенското правителство тръгва към криза-
та със заявен общоевропейски подход с акцент върху приема и толерантно-
то отношение към мигрантите. тази позиция търпи ревизия, след като го-
лемите групи влизат в страната. Няколко са причините за тази промяна. На 
първо място, през септември става ясно, че всяка страна по трасето ще се 
опитва да прехвърли проблема на следващата, докато се стигне до основната 
крайна дестинация – германия. На второ, изработването на обща позиция 
на еС се бави дотолкова, че застрашава сигурността на малката държава. 
Допълнителни причини са тромавата брюкселска администрация, натискът 
от страна на опозицията, общественото мнение в страната и поведението на 
мигрантите на словенска територия. 

Натискът се концентрира върху два пропускателни пункта на грани-
цата с Хърватия близо до столицата загреб – селата обрежйе и ригонце в 
община Брежице. там са изградени пунктове за регистрация, но мигран-
тите стават все повече и бързат да се придвижват на север, основно в две 
посоки  – любляна и Марибор, откъдето да продължат към австрийската 
граница. Броят на пристигащите започва лавинообразно да расте, като на 
22 септември вече са 3598 души.26 Полицията все още успява да ги регис-
трира. Мнозинството са млади мъже от Сирия, афганистан и Ирак, около 
1/3 са с неясен произход, а повечето искат да стигнат до германия. Словения 
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се сблъсква с проблем, който имат останалите страни по трасето – кому-
никацията и идентификацията на пристигащите. Страната няма достатъч-
но преводачи и няма средства да докаже точна възраст, идентичност или 
държава на произход. Много от пристигащите или нямат, или представят 
фалшиви документи за самоличност. още в Македония 60 % от мигрантите 
са докладвани като „неизвестна националност“.27 отделно не достигат поли-
цейски служители, които да работят с денонощния наплив от хора. властите 
постепенно започват да губят контрол над ситуацията. Кризата вече изця-
ло доминира дневния ред на словенското общество и заема цялото внима-
ние на институциите. Словенското правителство прави усилия да привлече 
международно внимание към мигрантския проблем в страната.

в този момент унгария решава без уведомление да издигне ограда и по 
границата си със Словения. започналите действия от страна на унгарските 
власти предизвикват негативната и много остра реакция на любляна. Сед-
мица след началото на операцията строителството е спряно. Последвалата 
среща между вътрешните министри на двете страни показва приближава-
нето на позициите им за сътрудничество в мениджмънта на мигрантската 
криза. от този момент сътрудничеството между унгарските и словенските 
власти в контекста на случващото се може да се определи като близко. тук 
започва и постепенната смяна на словенската политика за справяне с миг-
рантския проблем. 

ескалацията на кризата

октомври е пикът на кризата, като в края на месеца в Словения вли-
зат около 25 000 души дневно. Правителството се оказва неподготвено за 
толкова голям наплив. очакванията за общо европейско решение не се оп-
равдават. оказва се, че всяка страна сама се справя със ситуацията. Мигран-
тите пристигат от съседна Хърватия с влакове, автобуси и пеша. Натискът 
върху кабинета на Церар се усилва по три линии – опозиция, обществено 
мнение, правозащитни организации. лидерът на най-голямата опозицион-
на сила – СДС, янез янша започва да настоява за намиране на бързо реше-
ние и издигане на ограда на хърватската граница по примера на унгария. И 
общественото мнение все повече се настройва негативно спрямо присти-
гащите. за чисто и подредено общество, в което мръсотията и безредието 
са дразнители, поведението на мигрантите е шоково. Медиите се изпълват 
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с кадри на мръсотия, купчини боклуци, потрошени центрове за настаня-
ване и влакове, безредие, безразборно палене на огньове с пластмаса, гуми 
и парцали, стъпкани ниви.28 отношението към реда е важно за нагласите 
на словенците и техния светоглед. те преживяват културен шок. Словения 
влиза в световния информационен обмен. Кадрите показват марша на по-
вече от 70 000 души през югоизточната част на страната. това ден може да 
се определи като кулминацията на мигрантската криза за малката държава.

различни организации започват да протестират с искания за хуман-
но отношение към мигрантите и приемането им (амнести интернешънал, 
крайно леви и анархистични сдружения като „антирасистки фронт без 
граници“). Действията им обаче не срещат обществена или политическа 
подкрепа. Постепенно започналите в началото на кризата с диалог и коор-
динация отношения между управляващите и неправителствените органи-
зации започват да се променят. от близко сътрудничество към охладнява-
не и дори разминаване по различни политиките спрямо мигрантите. техни 
доклади и изследвания обвиняват словенските власти и медии, че поставят 
акцент само върху заплахите, свързани с мигрантите, а не върху хуманитар-
ния аспект на случващото се.29 

Мигрантският проблем в Словения се приравнява към въпроса за 
националната сигурност. Политическият език се милитаризира (атакуват 
ни, борба, отбрана, заплаха, защита на територия, суверенитет).30 Медиите 
сменят дискурса от „бежанци“ към мигранти за обозначаване на пристига-
щите.31 Промените в реториката са последвани и от промени в политиките. 
Словенското правителство сменя стратегията си. либералният и социалде-
мократически кабинет започва да води национал-консервативна политика, 
която е близка до тази на вишеградската група. На 18 октомври властите 
слагат лимит на пристигащите от Хърватия на 2500 души дневно.32 Искане-
то на загреб е да се приемат до 5000 души. Стига се до струпване на много 
хора на границата. Държавният секретар Шефиц обявява, че Словения не 
може да приеме повече мигранти поради наложен лимит за влизане в ав-
стрия от 1500 души. в защита на решението се обявява и президентът Борут 
Пахор, който заявява, че страната му ще пропусне единствено толкова пъту-
ващи, колкото могат да бъдат приети от австрия. лимитът е премахнат три 
дни по-късно поради външния натиск върху страната. въпреки това отно-
шенията между любляна и загреб се влошават все повече. обвиненията на 
словенското правителство са, че хърватските власти не са кооперативни и 
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нарочно насочват без информация хора на различни места към границата. 
в един от случаите 1500 души са изпратени с влак, а 500 с автобуси, без да 
бъдат предупредени словенските гранични власти.33 Стига се до временно 
затваряне на гранични пунктове (ригонце). Железопътният трафик между 
Хърватия и Словения е спрян на 16 октомври поради невъзможността на 
словенските власти да обработват и контролират пристигащите. възстано-
вен е на 30 октомври след като словенското министерство на вътрешните 
работи организира система за регистрирането на мигрантите във влаковете.

в парламента са приети законодателни промени, които дават ограни-
чени полицейски правомощия на армията (спиране, направляване и за-
държане на хора) с цел включване ѝ в решаването на мигрантската криза. 
Парламентарният дебат продължава цял нощ (20 срещу 21 октомври). ар-
гументите за взимането на решението са нарастването на потока и физиче-
ското изтощение на полицаите, които работят повече от месец без почивка в 
изключително тежки и опасни за здравето условия. гласуването обединява 
управляващи и опозиция като предложенията на кабинета събират 66 гласа 
подкрепа. Само 5 са против, като това са депутати от депутатите на обеди-
нена левица. реално с решението се узаконява вече започнал процес, защото 
армията оказва логистична помощ на полицейските сили от самото нача-
ло.34 опозицията осигурява „алиби“ на правителството за вземането на това 
решение, въпреки че според нейните представители мерките са недостатъч-
ни. в проблем за влизането в сила на решението се превръща инициативата 
„Срещу милитаризацията на Словения“ на люблянското радио „Студент“, 
което иска свикване на референдум по въпроса. опитите на левите и па-
цифистки групи за събиране на 30 000 подписа обаче не успяват. от упра-
вляващи и опозиция определят действанията им като „непатриотични“ и 
„безотговорни“.35 

Същевременно совалките на премиера и външния министър не спират 
както в региона, така и в Брюксел. Церар поставя темата дори пред генерал-
ния секретар на ооН Бан Ки Мун. търси се помощ по всички възможни 
регионални канали – най-вече европейските институции, съседни страни, 
включително и на ниво Нато. Навсякъде се изтъква, че Словения е малка 
страна и не може да понесе подобна тежест върху себе си. особено важно 
е, че управляващите разгърнато лансират тезата, че реално пазят европа и 
самото Шенгенско пространство чрез защитата на външните му граници. 
Премиерът вкарва темата в по-широк, включително исторически контекст, 
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с което предупреждава запада за възможните последствия.36 През послед-
ните два месеца министър-председателят постепенно е променил ретори-
ката си и вече е много по-директен и по-малко политически коректен. той 
става известен с дръзките си предупреждения, смели критики и цветен 
изказ. от балансиран центристки политик с либерални нагласи Церар се 
превръща в лидер с ярки позиции, който не се притеснява да ги изрича на 
европейски съвети или пред световни медии. това не е малко постижение 
за премиер на държава с размерите на Словения. той завява, че ако не се 
намери общо решение на проблема, включително споразумение с турция, 
еС може да се разпадне. акцент в изявленията му е искането за затягане 
на граничния контрол в гърция. На заседание на европейския съвет пре-
миерът настоява за борба с причините за потока в страните на произход и 
транзит извън евросъюза. еС осигурява на словенската държава помощ по 
механизма за европейска защита и хуманитарни операции.37 взето е реше-
ние да се изпратят 400 полицаи от страни от Съюза за усилване капацитета 
на словенско-хърватската граница. Паралелно с всичко изброено, в Слове-
ния нарастват страховете, че австрия и германия може да затворят своите 
граници и страната да се превърне в мигрантски хъб. Подобни опасения 
има по всички страни от маршрута, тъй като се очаква да се получи ефектът 
на доминото и някоя от държавите да се окаже обградена и блокирана от 
стотици хиляди мигранти. 

Оградата по границата

През целия октомври словенското правителство пробва различни ва-
рианти, за да измъкне страната от ситуацията. в края на месеца е свикано 
заседание на Съвета за национална сигурност. На него за първи път, поне 
офицално, се обсъжда изграждането на ограда по границата с Хърватия. 
в изявление след срещата Церар отново потвърждава своята позиция, че 
е срещу „издигането на стени в Европа“, но ако няма скорошно решение, 
страната му ще е принудена да прибегне към тази мярка и да последва ун-
гарския пример.38 основен аргумент е, че страната няма „зимен капацитет“ 
за справяне със ситуацията. На срещата е обсъден и вариант за свикване 
на резервистите в подкрепа на редовната армия и полицията. Събитията се 
ускоряват от решението на австрийските власти да издигнат временни за-
граждения (т.нар. регулаторни огради) на части от австрийско-словенската 
граница. 
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в началото на ноември се провежда среща между Миро Церар и ун-
гарският му колега виктор орбан. официалният повод са честванията на 
40-годишнината на организацията на унгарското малцинство в Словения.39 
основната тема на разговорите е мигрантската криза. Няколко дни по-къс-
но излиза информация, че словенското правителство е закупило от унгария 
120 километра бодлива тел за строеж на ограда.40 Много е вероятно това 
да е било договорено от двамата премиери. Става ясно, че преговорите със 
собственици на земи по границата за издигане на съоръжението вече текат. 
Церар обявява публично, че Словения започва строеж на ограда в отговор 
на мигрантската криза. важно е да се отбележи, че го нарича „техническо 
препятствие“ и избягва думата „ограда“. той повтаря аргументите си за раз-
мера на страната, опасността да се превърне в мигрантски хъб, задаващата 
се зима, защитата на Шенгенското пространство, фалшивите документи на 
бежанците и липсата на общоевропейско решение. Словенското правител-
ство настоява, че граничното съоръжение е временна мярка, докато се реши 
трайно проблема.41 в този момент вътрешният министър весна гьоркьош 
Жнидар прави едно ключово изказване, в което се съдържа още един ар-
гумент, премълчаван от повечето европейски правителства заради поли-
тическа коректност: „Словения няма капацитет да действа като „гореща 
точка“ за бежанците и няма демографски нужди, за да води политика на 
отворени врати…“.42 освен от почти всички политически сили решението 
е подкрепено дори и от омбудсмана на страната.

за изграждането са уведомени европейските партньори, като Церар се 
обажда лично на хърватския премиер зоран Миланович, за да го информира за 
стъпката. външният министър за броени часове посещава рим и виена, къде-
то обсъжда ситуацията. за словенската ограда се изказва германският канцлер 
ангела Меркел. Според нея, ако проблемът може да бъде решен на външната 
граница между гърция и турция, няма нужда от подобни мерки.43 Негативни 
реакции има от правозащитни организации. Словенското правителство става 
обект на критики най-вече затова, че реагира много остро на решението на Бу-
дапеща за строеж на ограда по общата граница, а само месец по-късно прави 
същото на хърватската, и то със закупуването на мрежа от бодлива тел от ун-
гария.44 Строежът започва на 11 ноември 2015 година, когато военни камиони 
започват разтоварването на мрежа близо до село велики обрез.45 

След среща на вътрешните министри на Словения, Хърватия, Сърбия 
и Македония (18 ноември) е обявено решението им да допускат на своя те-
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ритория само мигранти от Сирия, афганистан и Ирак. то влиза в сила неза-
бавно. Показателно е, че именно най-малката страна Словения обявява пуб-
лично за новия пропускателен режим и като верижна реакция е последвана 
от останалите.46 решението предизвиква недоволството на правозащитните 
организации и гръцките власти, но източници от словенското правителство 
твърдят, че то е било съгласувано с Берлин и виена. Няма официално по-
твърждение дали такива сигнали са получени или дадени, но няма и изразен 
критицизъм от страна на германските и австрийски власти, което е косвено 
доказателство, че са одобрили мярката.47 Факт е, че словенското правител-
ство играе ролята на медиатор и координатор между повечето страни от еС 
и тези от бивша Югославия по трасето. 

усилията на любляна чрез селекцията на мигрантите и граничните 
заграждения да се постави потокът в регулиран режим се реализират. Не-
зависимо дали са използвани, или те използват останалите, за осъществя-
ване на собствените си цели, словенските управляващи се оказват ключо-
вият фактор в този момент от кризата. трябва да се отбележи конкретно 
добрата координация и сътрудничество между словенските и македонски 
власти. Словения изпраща свои полицаи на гръцко-македонската граница и 
получава изпреварваща информация за процесите в началото на маршрута. 
веднага след решението за селекцията македонското правителство започва 
строителството на своя гранична ограда. 

Проведено в края на ноември социологическо изследване показва, че 
79 % от словенските граждани подкрепят изграждането на съоръжението.48 
Същият брой приемат мигрантите като заплаха, докато само 21 % от ан-
кетираните са на обратното мнение. Изследването отчита, че най-високите 
нива на одобрение са сред поддръжниците на двете основни политически 
партии (начело с Церар и янша). Данните показват много високо ниво на 
обществен консенсус по въпроса. Сходни нива и нагласи се наблюдават в 
България и унгария. 

временният характер на монтираните преградни съоръжения обаче 
преминава в постоянен. По-малко от година след издигането на оградата 
от бодлива тел на определени участъци тя започва да се подменя с метални 
панели.49 аргументите са, че може да се очаква нов прилив на мигранти и 
там, където районите са туристически, не трябва да има неприятни гледки. 
Самият факт, че се монтират твърди елементи, показва устойчивостта на 
намеренията на словенското правителство оградата да се запази и укрепи.
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Словенско-хърватските отношения

от началото на 90-те години на ХХ в. двустранните отношения между 
Словения и Хърватия се отличават със серия отворени въпроси и напре-
жение. такова има още от войните за разпада на Югославия, възникнали 
различни гранични спорове, на първо място териториалните води в Пирен-
ския залив, около използването на електричеството от ядрената централа 
„Кръшко“, вложенията в люблянската банка, за използването на наимено-
ванието теран за червено вино, непризнаването на хърватско малцинство 
в Словения. Между двете страни постоянно се водят дела в международ-
ни съдилища и арбитражи по спорни въпроси. Стигна се до налагане на 
временно вето от страна на любляна преди приемането на Хърватия в ев-
ропейския съюз през 2013 г. Мигрантската криза наслагва нови проблем-
ни точки в отношенията им, най-вече около изграждането на словенското 
гранично съоръжение на участъци от общата граница. Хърватските власти 
приемат оградата като отделяне на страната от европейския съюз, още по-
вече, че такава вече има по унгарско-хърватската граница. И най-вече като 
заплаха целият поток от хора да се струпа в Хърватия, което би дестаби-
лизирало държавата. граничните проблеми между двете страни в някои от 
участъците на строителството също нагнетяват напрежение. Сама по себе 
си оградата става обект на нов граничен спор. 

в серия от протестни ноти Министерство на външните работи в загреб 
иска поставените колове да се преместят от хърватска територия, където 
демаркацията е обект на арбитраж – реките Сутла и Бреганчице.50 в една от 
нотите, връчени на словенското посолство в загреб, се настоява, че бодли-
вата тел застрашава живота на хората, изградена е на хърватска територия, 
нарушава „Споразумението за пограничното движение и сътрудничество“ 
и трябва незабавно да бъде премахната.51 загреб използва и екологични ар-
гументи срещу строежа – нарушаване на миграцията на диви животни (осо-
бено елени). за хърватските власти поставената бодлива тел противоречи 
на европейското законодателство за опазване на естествените хабитати и 
околната среда. Ново недоволство в двустранните отношения предизвиква 
обявеното от Миро Церар намерение да се започне изграждане на преград-
ни съоръжения и в областта Истрия, за да се спре евентуално насочван от 
Хърватия поток към Италия. Хърватският премиер Миланович обявява в 
Брюксел, че това не е истина и Миро (обръща се към него на малко име – 
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бел. а.) явно си търси оправдание за пред словенската общественост.52 Пока-
зателно за важността на въпроса за загреб е, че във външнополитическата 
стратегия на Хърватия за 2017 година се отбелязва, че оградата е поставена 
на места, които са част от хърватската територия.53 Протест с участници от 
двете държави настоява за премахване на оградата. Малобройните участни-
ци играят символично волейбол през мрежата и четат декларация до сло-
венското правителство с искане за премахване на „спорното от морална и 
екологична гледна точка съоръжение“.54 Инициативата им не предизвиква 
обществени реакции. 

По време на краткия мандат на премиера технократ тихомир орешко-
вич (януари – октомври 2016) отношенията бележат леко подобрение (раз-
мяна на информация, подкрепа за „Инициативата Церар“). Хърватският 
министър-председател прави първото си външнополитическо посещение 
за среща със своя колега в любляна.55 въпреки това се запазва постоян-
ното напрежение в двустранния диалог. Хърватската общественост (чрез 
политици, публични лица, медийни публикации) продължава да изразява 
неодобрението си спрямо оградата. темата за словенския национализъм 
присъства постоянно в хърватските медии. той се определя като „трудно 
уловим, капилярен“, но обхванал широки обществени слоеве. 56 това се про-
явява особено ярко при мигрантската криза и възникналите гранични про-
блеми през изследвания период.

Оградата между Словения 
и Хърватия
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Овладяването на кризата

Данните на европейската гранична служба „Фронтекс“ за последното 
тримесечие на 2015 г. показват, че през Словения са засечени да преминават 
повече от 465 хиляди мигранти.57 за мащабите на държавата това е огромно 
число хора и безспорно предизвикателство. закономерно словенското пра-
вителство извежда като свой централен приоритет справянето с мигрант-
ския проблем. По думите на премиера Церар мигрантската криза ще е воде-
щата сила за международната политика на страната му през 2016 г.58 

в началото на 2016 г. словенските власти до голяма степен са овладе-
ли механизмите за контрол и регулация на потока. Полицията, подкрепена 
от армията и гранични патрули от страни от Шенгенското пространство 
(основно германци, австрийци, унгарци, словаци), посреща, храни, регис-
трира и транспортира пристигащите. Само през януари 2016 г. словенците 
успяват да приемат и регистрират около 45 000 мигранта.59 от началото на 
кризата едва около 100 от тях са поискали убежище в Словения. Изграде-
ният „коридор“ за преминаването на мигрантите между хърватската и ав-
стрийската граница функционира на пълни обороти. транзитът се ускорява 
максимално, което е желанието и на самите мигранти. в това движение те 
са почти напълно изолирани от местното население.60 там където е необхо-
димо, е включена дори конна полиция. Срещу правителството има известни 
критики от ооН (Комитета по човешките права) за отношението към миг-
рантите, но те са по-скоро бланкетни – издигането на ограда, включването 
на армията, строгите правила за даване на убежище, крайни изказвания на 
политически фигури.61 още от края на януари словенските власти селекти-
рат влизането на своя територия само на такива лица, които възнамеряват 
да искат убежище в австрия и германия. решението идва след сходно от 
страна на австрия. любляна информира страните по трасето за мярката. 
ефектът на доминото се задейства и една по една те обявяват същите мерки. 
в края на следващия месец Словения и Хърватия лимитират и броя на вли-
защите – до 500 дневно. 

отношенията между Церар и орбан в този момент могат да се опреде-
лят като близки. Правят се съвместни срещи, обсъжда се строителство на 
огради (включително в Македония и България), говори се защита на Шен-
генското пространство.62 Интересно е, че малцинствата (съответно словен-
ското в унгария и унгарското в Словения) са „мост“ между двете страни, 
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а не източник на напрежение и проблеми. любляна и Будапеща използват 
това за демонстриране на толерантност, разбирателство, диалог именно в 
най-тежките месеци от кризата. Същевременно любляна не подкрепя една 
от най-твърдите позиции на унгария и на цялата вишеградска група – сре-
щу квотното разпределение на бежанци в рамките на европейския съюз. тя 
последователно подкрепя това решение на европейския съвет и европей-
ската комисия и приема на своя територия бежанци от Италия и гърция.63 
Словения е и първата страна, която участва в прилагането на споразуме-
нието между еС и турция за размяна на бежанци.64 

инициативата на Церар

След като объркването и известната хаотичност от началото на криза-
та са преодолени, правителството се фокусира върху намиране на трайно 
политическо решение на проблемите. то става известно като „Инициатива 
на премиера Церар за управление на наплива на мигранти“. за важността, 
която ѝ отдават управляващите, говори и фактът, че на уеб-страницата на 
правителството има обособен специален банер с раздел по темата на сло-
венски и английски език.65

Инициативата е изложена в писмо на словенския министър-предсе-
дател до лидерите на еС и страните по Балканския път на мигрантите.66 
Ключовото в него е предложението за спиране на наплива на мигранти на 
границата между гърция и Македония. Според Церар така ще се постигнат 
две жизненоважни неща. Първо, запазване на Шенгенското пространство 
отворено за свободно движение. второ, отпадане на нуждата за затягане на 
граничния контрол в чувствителен регион като западните Балкани, което 
би могло да доведе до конфликти между западнобалканските и централно-
европейските страни. Идеята на инициативата е, че при затваряне на ма-
кедонско-гръцката граница ще се изпрати послание до хората в началната 
точка (турция), че нелегалната миграция е безсмислена. Пасаж е отделен и 
на нуждата от оказване на директна помощ на македонското правителство 
с полицейски сили, оборудване и други мерки за гранична охрана. Контент 
анализ на документа показва драматизма, който се съдържа в него. още в 
първото изречение се използват силни думи като „невъобразими“. в текста 
се акцентира върху оперативност, прагматичност, действия. Подчертано е, 
че Словения е най-малката държава по маршрута от гърция до германия. 
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външният министър ерявец обявява, че германия е обещала пълна 
финансова подкрепа за предложените мерки.67 Положително е отношение-
то на холандското председателство на Съвета на еС. Публично одобрение 
има от страна на председателя на европейската комисия Жан Клод Юнкер, 
австрия, цялата вишеградска група. Новият хърватски премиер тихомир 
орешкович подкрепя инициативата. Същото правят и властите в Сърбия 
и Македония. гърция излиза с негативна реакция срещу предложението, 
защото се чувства изолирана. гръцкият министър на миграцията Йоанис 
Музалас заявява, че страната му не е консултирана за словенския план.68

По инициативата на Церар е свикана нарочна среща от председателя на 
европейския съвет Доналд туск (17.02.2016). в нея взимат участие страните 
от еС, като са поканени и представители на Белград и Скопие. Словенският 
премиер настоява, че към настоящия момент неговото предложение е един-
ственото реалистично. Седмица по-късно във виена се събират страните по 
трасето от Македония до австрия. решението, което взимат, е за затваря-
не на границите им и спиране на потока на гръцко-македонската граница. 
гърция дори не е поканена на срещата, което предизвиква дипломатически 
скандал, а гръцкият посланик е изтеглен от австрийската столица.69 Церар 
и министрите му няколкократно заявяват, че планът не цели да изолира 
гърция. При напрежението между виена и атина той се опитва да играе 
балансираща роля. в края на април правителството му откликва на призива 

Среща между лидерите страните по Западнобалканския маршрут и ЕС, Любляна,  
17 февруари 2016 г
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за помощ на гръцките власи и изпраща 13 камиона със стоки от първа необ-
ходимост за бежанските лагери в гърция.70 

любляна действа по всички правила на успешната дипломация. Специ-
ално за настоящата статия министър-председателят Миро Церар коменти-
ра: „Словения, както и други страни по Балканския мигрантски маршрут, 
се сблъскаха с огромен наплив от мигранти и бежанци. Независимо от огра-
ничените ни възможности успяхме да окажем помощ за всички, осигурихме 
сигурност за мигрантите, както и за хората, които живеят в Словения. 
Повече от половин милион души преминаха през Словения за няколко месеца 
без нито един инцидент. Вярвам, че винаги трябва да помагаме на хората в 
опасност и нужда. Обаче, ситуацията беше неустойчива и започна да под-
копава европейските фундаменти, най-вече свободното движение на хора, 
включително вътре в Шенгенското пространство. Трябваше да направим 
нещо и след като положихме много усилия, успяхме да затворим Балканския 
маршрут“.71

 западнобалканският маршрут реално е затворен от Словения и ав-
стрия с мълчаливото одобрение на германия и категоричната подкрепа на 
вишеградската група. Словенският премиер Миро Церар се явява обедини-
тел и медиатор между еС и страните от бивша Югославия. Не е с линията 
„Меркел“, но не е и с „Орбан“. той действа като въжеиграч между три различ-
ни групи, за да прокара собствения си интерес и да приближи позициите 
им, което в крайна сметка се реализира. 

реално словенският премиер първи дава институционална гласност на 
вече консенсусно решение за затварянето на западнобалканския маршрут. 
той говори и прави това, което германското канцлерство не смее, защото 
би било отстъпление от първоначалната позиция на Меркел за „отворени 
граници и свободен прием“. Страните от вишеградската група не искат да 
участват в квотното разпределение на мигрантите, позициите им вече са 
етикетирани като крайни, отношенията с еврокомисията са напрегнати, 
поради което не могат да прокарат общоевропейска политика. Словения е 
единствената страна, членка на Шенгенското пространство от бивша Юго-
славия, има добра експертиза, исторически връзки и отношения със стра-
ните от западните Балкани. всичко това предопределя специалното мяс-
то на любляна в решаването на кризата, свързана със западнобалканския 
маршрут на мигрантите. 
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След затварянето на маршрута

от пролетта на 2016 г. нивото на заплаха за сигурността остава ниско, 
тъй като мигрантският натиск практически е сведен до минимум. въпреки 
това темата не слиза от дневния ред на управляващите. През цялата година 
се работи по различни аспекти от нея – укрепване на оградата (187 кило-
метра по границата с Хърватия), даване на изявления по медиите, борба с 
нелегалния трафик (близо 1000 влезли нелегално за 2016).72 Финансовите 
изчисления на кабинета показват, че кризата струва на бюджета 50 милиона 
евро, 9.4 млн. от които са дошли от фондовете на еС. 

Същевременно не спира и международната кампания за поддържане на 
вниманието към проблема. Премиерът Церар продължава да дава изявле-
ния с предупреждения за ескалация на напрежението, тежки последствия, 
дори нова война в европа, ако се допусне отваряне на Балканския марш-
рут и нова мигрантска вълна.73 Показателно е, че Словения не участва на 
свиканата по инициатива на президента Барак обама среща за бежанците 
(с 50 държави) след заседанието на ооН по темата. По думите на словен-
ския държавен глава Борут Пахор, страната му не иска да приема някои от 
обсъжданите условия за прием на мигранти и е склонна да помага един-
ствено за регулация на нелегалната миграция.74 На срещата на 11-те страни 
по трасето във виена словенският министър-председател продължава нас-
тояванията си за спиране на мигрантите по външните граници и оказване 
на помощ на засегнатите държави (България, Македония, Италия). тонът 
му отново е категоричен: „Повече няма да допуснем нелегална миграция“.75 
запазва се и линията му на говорене за разделяне на шенгенски от нешен-
генски страни, която поддържа от самото начало на кризата. официални 
лица нееднократно изтъкват, че опасността не е отминала, маршрутът не 
е напълно затворен и проблемът може отново да ескалира заради големия 
брой мигранти в гърция и Сърбия (Церар, Шефиц, Бизяк). 

На заседанията на Националния съвет по сигурността въпросът за 
миграцията публично се обвързва с този за тероризма. Създадена е между-
институционална работна група за контратероризъм. в началото на 2017 г. 
започва обсъждане на законодателни промени за по-строги мерки за даване 
на бежански статут и спрямо тези, които влизат нелегално в страната. С цел 
централизация на дейностите, свързани с миграцията, е създадена „Служба 
по миграция и интеграция“, подчинена на министъра на вътрешните рабо-
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ти.76 в правомощията ѝ влиза управлението на миграционните центрове и 
програмите за интеграция на мигрантите в Словения. 

Заключение

Поведението на Словения както при разпада на Югославия, така и при 
мигрантската криза оборва твърдението, че почти нищо не зависи от мал-
ките държави в международната и регионална политика. Проактивната по-
литика на любляна се разгръща на европейско ниво. реално тя започва да 
предлага и налага инициативи, които се споделят и от останалите засегнати 
страни. Най-малката страна по-трасето използва слабостта си като сила. ту 
повтаря, че е най-малката, ту че брани европа и Шенгенското пространство, 
ту предупреждава за конфликт на Балканите и разпад на еС, ту апелира към 
единство, ту е централноевропейска, ту южноевропейска страна. всичко 
това се разполага на една прагматична плоскост за търсене и намиране на 
работещи решения. 

 за специалната политика на Словения по време на кризата свиде-
телстват думите на премиера Церар за статията: „Знам, че Европа не бива 
да става крепост, обаче трябва да имаме предвид нашия интеграционен 
капацитет, осигуряването на външните ни граници и да подходим към миг-
рацията по системен начин. Само ако направим това, ще защитим наши-
те общи ценности и достижения и същевременно ще предложим подходяща 
закрила на тези, които имат истинска нужда. В този смисъл винаги съм 
бил твърд поддръжник на общия подход на ЕС, основан на съществуващи-
те договори и регулации. Вярвам, че трябва да насочим нашите усилия към 
страните по произход и транзит, за да помогнем на хората да останат по 
домовете си и да живеят мирно и достойно. Не трябва да забравяме важ-
ността на солидарността сред държавите членки и реалната помощ за 
всички страни по мигрантските трасета, включително за тези, които не 
са членове на ЕС.“77 в думите му много добре личи специфичният подход на 
търсене на пресечна точка между всички страни и намирането на баланс 
между различните им интереси (вътре в еС, по трасето). Същевременно 
има изразена категорична позиция за начините за излизане от кризата (из-
насяне за проблема при местата на възникване му) и обозначенията (миг-
ранти, а не бежанци). 
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Словенските политически институции разгръщат мащабна междуна-
родна кампания с много добро познаване и прилагане на инструментите на 
дипломацията. ясно се вижда добрата координация и синхрон във външ-
ната политика между президент и правителство. Словенците започват да 
защитават границата си по унгарския модел, но и приемат общоевропей-
ската политика на квотно разпределение на бежанци. И двете позиции са 
изчистени и ясно артикулирани, с което постигат баланс между европейска 
солидарност и собствени интереси. това предопределя уникалното място на 
страната в политиката на еС по време на мигрантската кризат. Специално 
трябва да се отбележи, че словенците демонстрират ярко изразено геополи-
тическо мислене. Международната политика може категорично да се опре-
дели като една от силните страни на Словения.

Словенският политически елит има свойството да се обединява при 
външна заплаха или за реализация на значима национална цел. Когато са 
засегнати интересите им, не се колебаят да действат. този подход може да се 
определи като максимално гъвкав и прагматичен. ориентиран е към целите 
и резултатите в най-добрите традиции на real politics. По време на кризата 
словенците показват, че учат в движение, адаптират се бързо към ситуаци-
ите, успяват да се мобилизират и разгръщат широк периметър на действие. 
Създават институционална архитектура за справяне с проблемите, уреждат 
законодателно политиките си, балансират със съседите и различните гру-
пи в европейския съюз. важно е да се отбележи, че има съвпадение между 
оценките и очакванията за справяне с проблема между политическия елит 
и словенското общество, което дава допълнителна легитимност за прокар-
ването на дадени политики. 

Специално място трябва да бъде отделено на министър-председателя 
Миро Церар. Силното лидерство, което той демонстрира, е една от причи-
ните за успешното справяне с мигрантския проблем в Словения. умения-
та му да формулира визия, да говори категорично и директно, да действа 
последователно и прагматично, да мобилизира институциите за работа, да 
оперира на международно ниво са част от намирането на решение не само 
за неговата страна, но и за всички държави по западнобалканския маршрут 
на мигрантите. 
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МеждУ „ГОУ Бек търки“ 
и БрЮкСел: БълГариЯ и 

МиГрантСката Вълна (2013 – 2017)

д-р пламен Димитров
Българско геополитическо дружество

географското положение е отредило на България да бъде една от двете 
първи държави от европейския съюз, в които могат да навлязат по суша ид-
ващите откъм турция имигранти. тази геополитическа реалност е факт от 
2007 г., но възможността за голям мигрантски поток се материализира след 
2013 г., когато поради ред причини бежанската вълна от Сирия придобива 
огромни мащаби, увличайки и граждани на други държави от Югозападна 
и Южна азия. 

Целта на тази статия е да разгледа политиките и практическите дейст-
вия на българските власти спрямо мигрантската вълна, както и обществе-
ните нагласи и политическия дебат по темата. Ще опитам да изясня доколко 
позицията на правителството в София зависи от външнополитически ори-
ентири като Брюксел и анкара и доколко следва обществените очаквания 
вътре в страната. 

в своята история след втората световна война България няма голям 
опит с приемането на бежанци или трудови мигранти, особено пък такива 
с чужда религия и език. единствено по-съществено изключение в това от-
ношение са виетнамците, които работят в български заводи и предприятия 
между 1973 и 1990 г. в съответствие с междуправителствени спогодби. Към 
1989 г. техният брой достига 20 хиляди души. те обаче имат статут на вре-
менна работна ръка, не се интегрират в българското общество и в огромно-
то си мнозинство си заминават веднага след изтичане на договорите им1. 

в първите години след влизането в еС България не е особено притегател-
на за бежанци и мигранти от други държави. в страната се заселват за посто-
янно известен брой руснаци и англичани, но те идват заради климата, курор-
тите и ниските цени и не са разглеждани нито като конкуренция на пазара на 
труда, нито пък като заплаха за националната сигурност и идентичност.
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Планове и мерки на българските власти  
за управление на мигрантския натиск

в периода 2013 – 2017 г. доминиращите партии в управлението на Бъл-
гария са БСП – за малко повече от година, и герБ – в останалия период. И 
двете формации са част от големи европейски политически семейства, съ-
образяват своята политика с Брюксел и нямат особено големи различия по 
темата за мигрантите. 

До средата на 2012 г. регистрираните нелегални имигранти на бълга-
ро-турската граница не са много. увеличение се наблюдава през летните и 
особено през есенните месеци на годината, като общо за 2012 г. броят на 
тази категория лица достига 2100 души. През следващата 2013 г. обаче той 
скача на 11 200 души, като връхната точка е през октомври, когато на грани-
цата с турция са заловени 3600 души2. 

На заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет от 30 
август 2013 г. са приети 13 спешни мерки за ограничаване на миграционния 
натиск. Със заповед на министър-председателя Пламен орешарски са съз-
дадени национален и регионални щабове под ръководството на Мвр, кои-
то да осъществяват стратегическо управление на националните ресурси за 
овладяване на миграционния натиск. Към Националния оперативен щаб е 
сформирана междуведомствена информационно-аналитична група, която 
обобщава и анализира информацията по бежанската криза в страната3. 

През септември – октомври 2013 г. темата за прииждащите бежанци 
вече е широко осветлявана в медиите. Българското правителство търси фи-
нансова помощ от еС за справяне с мигрантската вълна, а в същото време 
Комисариатът за бежанците към ооН критикува остро условията в пре-
пълнените бежански лагери в страната, отбелязвайки, че мнозина от прис-
тигналите сирийци били държани в почти затворнически условия, без необ-
ходимото медицинско обслужване4. 

Българските власти започват спешен ремонт на изоставени армейски 
сгради край границата с турция и в София, които да бъдат приспособени за 
бежански лагери. Появяват се първите прояви на недоволство сред местно-
то население, в чиито селища е предвидено да се изградят нови лагери. та-
кива случаи има в Харманли, село телиш, Плевенско, и в Казанлък, където 
за кратко дори е блокиран проходът Шипка с искане полицейската школа в 
града да не бъде превръщана в бежански лагер5. 
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Националистическите формации заемат твърда антиимигрантска по-
зиция и провеждат няколко акции в нейна защита. На 20 септември 2013 г. 
партия „атака“ внася в Народното събрание проекторешение за недопуска-
не на мигранти от Близкия изток и Северна африка, включително сирийски 
бежанци, на територията на България. то е отхвърлено. На 22 септември ак-
тивисти на вМро блокират за час границата с турция при Капитан андрее-
во с мотив, че анкара води политика на прехвърляне на нелегалните миг-
ранти на българска територия. антиимигрантските нагласи са подгрети от 
изявление на зам.-министъра на вътрешните работи васил Маринов, който 
съобщава, че издръжката на един имигрант е 1100 лв. месечно – сума, зна-
чително надхвърляща средната заплата и максималната пенсия в страната. 

На 6 ноември 2013 г. правителството приема План за овладяване на 
кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен 
натиск към територията на република България. това е детайлен доку-
мент, определящ целите, дейностите, ресурсите, финансирането, срокове-
те и отговорностите на органите на изпълнителната власт за овладяване на 
„кризисната ситуация“, възникнала поради големия приток на мигранти. 
Прави впечатление, че в този план се употребява терминът „мигранти“, а не 
„бежанци“, което показва че още тогава правителството е наясно, че голяма 
част от чужденците, влизащи нелегално на територията на страната, не са 
сирийци, а идват от сравнително сигурни държави и трудно могат да полу-
чат бежански статут. 

Хоризонтът на Плана за овладяване на кризисната ситуация е до март 
2014 г. в него са поставени седем основни цели: намаляване на броя на неле-
галните имигранти на територията на страната; ограничаване и управление 
на рисковете, свързани с тези имигранти; създаване на хуманни условия за 
живот в местата за настаняване на лицата, потърсили закрила; намаляване 
на броя на тези лица; бърза и ефективна интеграция на чужденците, по-
лучили бежански или хуманитарен статут; осигуряване на допълнителни 
външни ресурси за справяне с миграционния проблем; и накрая – ефектив-
на комуникация с обществото по темата за мигрантите. 

една от най-важните задачи, поставена в Плана за овладяване на 
кризисната ситуация, е изграждането до края на февруари 2014 г. на „въз-
препятстващо съоръжение с дължина 30 км на най-чувствителните участъ-
ци по линията на държавната граница“ в районите на елхово и Болярово. 
Непосредствено свързано с тази задача е и предвиденото подобряване на 
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съществуващите и изграждане на нови черни пътища в зоната, където ще се 
строи преградното съоръжение. в документа е отбелязано, че турция е уве-
домена за намерението на българското правителство да издигне преград-
но съоръжение по част от протежението на границата още през октомври 
2013 г. 

във финансов план най-много средства за предвидени за изграждането 
на преградното съоръжение по границата с турция, а също и за командиро-
ване на полицаи в граничните райони, за гориво, поддръжка на техниката, 
но и за ремонт на лагери за мигрантите и доста солидна сума за тяхното 
медицинско обслужване. Като цяло разходите са под 50 млн. лв. – сума, коя-
то е напълно по силите на българската държава6. Само за 2013 г. за изпъл-
нение на Плана за овладяване на кризисната ситуация с постановление на 
Министерския съвет са отпуснати 10,6 млн. лева, осигурени основно чрез 
преструктуриране на държавния бюджет7. 

На заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при 
президента на страната от 20 ноември 2014 г. министърът на вътрешните 
работи Цветлин Йовчев посочва следните шест групи рискове, свързани с 
мигрантския натиск: хуманитарна криза, ако българската държава не ус-
пее да се погрижи за големия брой мигранти и възникнат здравни рискове; 
навлизане на лица с екстремистки идеи и членове на терористични орга-
низации; провокиране на ксенофобски настроения; претоварване на соци-
алните системи на страната; повишаване на криминалната престъпност и 
риск за публичните финанси на страната във връзка с разходите за охрана 
на границата и грижи за мигрантите8. Министър Йовчев не посочва какъв е 
критичният праг на мигрантски натиск, отвъд който тези рискове могат да 
се превърнат от потенциални в реални, но е очевидно, че през 2013 г. те са 
по-скоро теоретични. 

На 18 декември 2013 г. правителството увеличава щата на агенцията 
за бежанците със 110 души (дотогава той е 183 души), които ще получават 
заплата с пари от европейския бежански фонд за 6 месеца.9

С постановление от 25 февруари 2014 г. правителството одобрява из-
разходването на допълнителни 22,5 млн. лв., с които ще се финансират дей-
ностите по изпълнение на Плана за овладяване на кризисната ситуация. те 
се разпределят към бюджетите на Министерския съвет (за областната упра-
ва в Хасково), на министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на 
здравеопазването, както и на ДаНС и БЧК. от постановлението става ясно, 
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че преградното съоръжение на границата с турция ще бъде строено от под-
разделения на Сухопътни войски10. 

Междувременно на 5 февуари 2014 г. Министерството на вътрешните 
работи прави междинен отчет за изпълнението на Плана за овладяване на 
кризата. от него става ясно, че са изпълнени 110 от предвидените 129 дей-
ности (85 %). Преградното съоръжение по границата се строи, а в изграж-
дането на черните пътища до него ежедневно участват до 60 военнослуже-
щи от Сухопътни войски, служба „военна полиция“ и военномедицинска 
академия. от ноември 2013 г. на границата с турция са командировани 
значителен брой полицаи, като към края на януари 2014 г. те са 1469 със 
147 патрулни автомобила. Същевременно на българо-турската граница са 
изпратени и 12 гост-служители от държави, членки на еС, като тяхната дей-
ност е обозначена с гръмкото наименование Съвместна операция „Посей-
дон – сухоземни граници“. операцията се ръководи от агенция „Фронтекс“.

за отбелязване е, че още към начало на 2014 г. се очертават двете основ-
ни посоки, в които България търси външна помощ за справяне с мигрант-
ския натиск – еС и турция. На заседанието на европейския съвет на 19 – 20 
декември 2013 г. премиерът Пламен орешарски поставя въпроса за нали-
чието на дисбаланс между поеманата тежест от страна на България и сред-
ствата, предвидени за страната по фондовете за миграция и убежище на еС 
за програмния период 2014 – 2020 г. европейската комисия прави актуали-
зация на предназначените за България средства от европейския бежански 
фонд като за 2013 г. те възлизат на общо 6,4 млн. евро. Българското външно 
министерство провежда консултации за формиране на обща позиция по от-
ношение на миграционната политика на еС с гърция и Кипър, които също 
са подложени на силен натиск от бежанската вълна. 

успоредно с това, на 16 и 17 януари 2014 г. е инициирано свикване на 
Централната смесена българо-турска гранична комисия, която е създадена 
в съответствие с двустранна спогодба от 1967 г. и изглежда не е заседавала 
от дълги години. в контекста на мигрантската криза се разглежда и пред-
стоящото посещение на турския външен министър ахмет Давутоглу в Бъл-
гария11.

въпреки взетите мерки в края на 2013 и началото на 2014 г. българските 
власти са подложени на остра международна критика за условията, при кои-
то са настанени лицата, търсещи закрила. в доклад на организацията „ам-
нести интернешънъл“ са казва, че в България бежанците живеят в окаяни 

•  междУ „гОУ БеК търКИ“ И БрЮКсел: БългАрИя И мИгрАнтсКАтА вълнА (2013-2017) • 



266

условия във фургони и порутени сгради и палатки12. върховният комисари-
ат на ооН за бежанците пък призовава страните от европейския съюз да 
не връщат бежанци обратно в България заради нечовешките условия, при 
които те са настанени на българска територия. Критиката е, че българските 
власти не предоставят основни услуги като доставки на храни и медицинска 
помощ, държат мигрантите в лагери без основателна причина и отлагат тях-
ната регистрация13. еврокомисарката по вътрешни работи Сесилия Малм-
стрьом също изказва съмнения, че България може да се справи по адекватен 
начин с бежанския натиск и критикува намеренията на българските власти 
да построят ограда по границата с турция. темата е повдигната и в европей-
ския парламент, където дебатите са партийно оцветени – действията на до-
минираното от левицата българско правителство са критикувани предимно 
от евродепутати от десницата14. На 22 януари 2014 г. на посещение в Бълга-
рия са представители на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи на европарламента. ръководителят на делегацията Франк 
енгел заявява, че има очевиден напредък в работата на българските власти 
по справяне с бежанската криза15.

в края на март 2014 г. Сесилия Малмстрьом прави двудневно посеще-
ние в България, като посещава и бежанския лагер в Харманли. тонът ѝ е 
значително смекчен и тя заявява, че „ситуацията с бежанците на границата 
с България остава трудна, но новите стъпки, които страната предприема в 
това отношение, заслужават одобрение“16. 

През пролетта на 2014 г. българското правителство приема План за из-
пълнение на допълнителни мерки за повишаване готовността за реагиране 
при очакван засилен миграционен натиск по границите на република Бълга-
рия в периода април – декември 2014 г. този документ е естествено продълже-
ние на предходния План за овладяване на кризисната ситуация от 6 ноември 
2013 г. за периода април – декември 2014 г. правителството си поставя две 
основни цели: ограничаване на броя на нелегалните имигранти на територия-
та на страната и увеличаване на капацитета за настаняване на чужденци17. 
Допълнителните разходи за постигане на тези цели са определени с постано-
вление на Министерския съвет от 20 май 2014 г. те възлизат на 35 милиона 
лева и се осигуряват чрез преструктуриране на държавния бюджет. Най-го-
ляма сума – 13,76 млн. лв. е предназначена за провеждането и осигуряване-
то на специализирана полицейска операция за усилена физическа охрана на 
българо-турската граница. Предвидени са мерки за контрол и наблюдение по 

•  ПлАмен дИмИтрОв  •



267

останалите граници на страната – с гърция, Македония, Сърбия и румъния, 
както и морската. освен това до края на юли 2014 г. трябва да се изгради ин-
тегрирана система за наблюдение на българо-турската граница, която се фи-
нансира от еС. Пак от Брюксел идват парите (10,93 млн. лв.) за друга спешна 
мярка – увеличаване на капацитета на Държавната агенция за бежанците за 
настаняване на лица, търсещи закрила, до 6000 места18. 

в началото на юли 2014 г. българското правителство приема Нацио-
нална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията за 
2015-2020 г. Документът е задължителен, за да може страната да получава 
финансиране от еС за справяне с мигрантския проблем. Стратегията пред-
вижда бежанците да подписват споразумение за интеграция и да бъдат на-
сочени към общините, които са пожелали да ги приемат19. вицепремиерът 
Даниела Бобева съобщава, че Националният план за интеграция за 2014 г. 
ще съдържа разчети за интегриране на около 2450 души, придобили статут 
на бежанец или хуманитарен статут20. за осъществяването на политиката 
по интеграция се създава Национален съвет по миграция и интеграция към 
министъра на труда и социалната политика. 

През 2014 г. миграционният натиск по границата с турция продължава 
да се засилва. за първите 11 месеца на годината там са установени 35 069 
мигранти, опитващи се да преминат незаконно на българска територия, 
което е с 2,3 пъти повече в сравнение със същия период на 2013 г.21. 

30-километровото преградно съоръжение по границата с турция е 
завършено през лятото на 2014 г. и влиза в експлоатация с разрешение за 
ползване от 15 септември с.г. още преди това от Министерството на въ-
трешните работи заявяват, че е необходимо да се изгради ограда по цялото 
протежение на българо-турската граница, но предвид това, че от август до 
ноември 2014 г. страната се управлява от служебно правителство, оконча-
телното решение по въпроса е оставено за редовния кабинет, който ще бъде 
съставен след предсрочните парламентарни избори. Месец и половина след 
встъпването в длъжност на вътрешния министър от редовното правител-
ство, той пише доклад до премиера Бойко Борисов, в който ообоснова нуж-
дата от построяването на преградно съоръжение за още 131 км от бълга-
ро-турската граница. така общата дължина на съоръжението по линията на 
сухоземната граница ще достигне 161 км, а непреградени ще останат около 
100 км от граничната линия, предимно по течението на граничните реки 
тунджа, резовска и Делийска. от доклада на министър веселин вучков до 
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премиера Борисов става ясно, че държавата сменя подхода при строежа на 
новите участъци от преградното съоръжение по турската граница  – вече 
не се разчита на армията, а на фирми, които ще бъдат избрани по закона за 
обществените поръчки22. 

Предложението на министър вучков е прието  – на 14 януари 2015 г. 
Министерският съвет одобрява продължаването на поетапно изграждане 
на възпрепятстващото съоръжение по границата с турция, като отговорни-
ци за строителните работи са областните управители на ямбол, Хасково и 
Бургас. С постановление на правителството от 12 март с.г. са определени и 
условията, и редът за възлагане и изграждането на съоръжението23. Преди 
това обаче – на 21 януари 2015 г. парламентът приема на първо и второ че-
тене изменение в закона за обществените поръчки, с което изграждането на 
преградното съоръжение е изключено от разпоредбите на закона и ще става 
без търг. аргументът за това решение е спешният порядък, в който трябва 
да бъде изпълнена задачата24. 

Именно изграждането на нови участъци от преградното съоръжение 
по границата с турция е основната дейност, залегнала в Плана за изпълне-
ние на допълнителни мерки за действие при засилен миграционен натиск 
върху територията на република България за януари – декември 2015 г. в 
документа не е посочено колко ще струва тази дейност, отбелязва се само, 
че това ще бъде решено допълнително от Министерския съвет. Планът за 
справяне с миграционния натиск през 2015 г. си поставя три основни цели: 
ограничаване броя на незаконно преминалите държавната граница; пови-
шаване ефективността на извеждане на незаконно пребиваващи чужденци 
и подобряване на условията в местата за задържане и обектите за настаня-
ване на чужденци. Най-голямото финансово перо в този план са разходите 
за командироване на 1500 полицаи на турската граница. Предвижда се тех-
ните командировъчни и добавки за извънреден труд да струват на държав-
ния бюджет 27,72 млн. лв. Към тази сума се добавят и 7,44 млн. (по 620 хил. 
на месец) лв. за гориво и резервни части на превозните средства, мобилизи-
рани за участие в охраната на границата. Няколко милиона лева са предви-
дени и за закупуване на микробуси и автомобили с повишена проходимост 
за граничните патрули. Друг голям разход е реализацията на проекта за из-
граждане на интегрирана система за наблюдение на българо-турската гра-
ница, но нужните 18 млн. лв. ще дойдат от Фонд „външни граници“ на еС. 
освен храна и хигиенни материали за чужденците, настанени в бежанските 
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центрове, българската държава е предвидила и изплащането на месечни со-
циални помощи от 65 лв. за всеки от тях25. 

така към началото на 2015 г. българската държава вече е повишила го-
товността си и е планирала бъдещите си дейности за посрещането на нови 
бежански вълни по границата с турция. Мигрантският натиск се схваща 
като сериозно предизвикателство за националната сигурност на страната, 
поради което се поставя въпросът за участието на армията в граничната 
охрана. На 14 януари министърът на отбраната Николай Ненчев съобща-
ва, че неговото ведомство ще се включи в охраната на турската граница с 
логистика и високопроходима техника, но без да изпраща военнослужещи 
за участие в патрулирането. в края на месеца той конкретизира, че в по-
мощ на Мвр на границата ще бъдат изпратени около 180 военнослужещи26. 
това решение е предшествано от политически спорове дали въобще армия-
та трябва да участва в граничната охрана – задължение, което не е изрично 
вменено на въоръжените сили според съществуващта нормативна уредба. 

През лятото на 2015 г. обаче мигрантският натиск се усилва още пове-
че и на 17 септември премиерът Бойко Борисов одобрява план за съвместни 
действия, който предвижда поетапно разполагане на до 1000 военнослужещи 
по границата с турция. те ще извършват рутинна дейност по охрана на гра-
ницата заедно със силите на граничната и националната полиция, но няма да 
имат право да използват личното си оръжие, нито да задържат мигранти27. 
Малко по-късно министърът на отбраната Николай Ненчев уточнява, че во-
енните по границата имат право да употребяват оръжие само при неизбежна 
отбрана и са инструктирани „да се придържат строго към вътрешното зако-
нодателство, международното хуманитарно право и устава на ооН“28.

Мигрантската криза става основен катализатор за преразпределяне на 
отговорностите между Министерството на вътрешните работи и Министер-
ството на отбраната. През февруари 2016 г. 31 депутати от различни полити-
чески сили, ползващи се и с подкрепата на военното министерство, внасят 
в Народното събрание проект за промяна в закона за отбраната и въоръ-
жените сили. С тази промяна в закона се записва изрично, че въоръжените 
сили могат да изпълняват задачи по охрана на държавната граница29. На 25 
февруари с.г. Народното събрание приема поправката единодушно. 

в следващите месеци ежедневната численост на военнослужещите, из-
пратени да охраняват границата с турция, е следната: от юли до ноември 
2016 г. – до 400, от декември 2016 до февруари 2017 г. – до 340, март – август 
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2017 – до 190 и след септември 2017 г. – до 130. така към март 2018 г. през 
дежурства на границата вече са преминали около 4800 военнослужещи от 
Сухопътни войски, което е значителна част от личния състав на армията30. 
През 2016 г. разходите за тяхното пребиваване в граничния район са за смет-
ка на бюджета на Министерството на отбраната, но през 2017 г. средствата 
вече идват основно от помощта, която България получава от еС за справяне 
с мигрантската криза. През лятото на 2017 г. в интервю за германското спи-
сание „Ди велт“ министърът на отбраната Красимир Каракачанов коменти-
ра граничната охрана, като заявява, че „практиката показва, че военните са 
много по-ефективни от полицаите“ и подчертава, че България ще използва 
и в бъдеще армията си за опазване на границата с турция31. 

България в европейската координатна система на 
бежанската криза

в международен план България се стреми да изтъкне факта, че географ-
ското положение я прави една от страните от еС, подложени на най-голям 
бежански натиск и това означава, че властите в София трябва да получат се-
риозна подкрепа от евросъюза. „оказваме огромна помощ на еС. Сами сме 
на най-голямата сухопътна [външна] граница“ – казва премиерът Борисов 
през април 2015 г.32. 

тази теза обаче е вярна само частично. През българска територия 
действително минава най-краткият път от турция до Централна и запад-
на европа, но фактите показват, че България е подложена на многократно 
по-малък миграционен натиск, отколкото гърция, Италия и страните от за-
падните Балкани. През най-критичната 2015 г. в България влизат около 30 
хиляди мигранти, което прави едва 3 % от общия брой за европейския съюз 
и изглежда нищожно малко на фона на 821 хиляди души, влезли в гърция33. 

Няколко са причините идващите от турция мигранти да заобикалят Бъл-
гария и да предпочитат маршрута към гръцките егейски острови. На първо 
място преминаването през сухопътната турско-българска граница е по-труд-
но и по-скъпо, отколкото прехвърлянето с лодки и корабчета в гърция. това 
става особено очевидно, след като българските власти построяват преград-
ното съоръжение по границата и подсилват охраната. Издигането на ограда-
та приключва окончателно през октомври 2017 г., след което тя е включена в 
списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност.34
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освен това, справедливо или не, България има сравнително лош ими-
дж сред потенциалните мигранти. така например през юли 2015 г. сирийска 
информационна агенция разпространява видеозапис, на който се вижда 
как граничари бият бежанци. в придружаващата информация се твърди, 
че действието се развива на българска територия. Съобщения за лошо от-
ношение на българските полицаи към мигрантите разпространяват и тур-
ски медии, а също и традиционно критичните към властите международни 
правозащитни организации като „Хюман райтс уотч“ и „амнести интерне-
шънъл“35. условията за живот в българските бежански центрове също не 
са особено добри и отстъпват на тези в гърция. освен това мигрантите се 
опасяват, че ако бъдат регистрирани в България, при стриктно прилагане на 
Дъблинския регламент, те ще бъдат върнати обратно в страната, дори и да са 
успели да стигнат до западна европа. 

Подобно на другите балкански и източноевропейски държави, Бълга-
рия не желае да приема мигранти от азия. въпреки това София не се проти-
вопоставя открито на позицията на германия и другите страни от Северна 
и западна европа, които имат либерално отношение към бежанците. През 
септември 2015 г. на извънредното заседание на Съвета на еС по правосъ-
дие и вътрешни работи се стига до драматично гласуване на предложената 
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от Комисията схема за релокация на мигрантите. унгария, Чехия, Словакия 
и румъния са против, а Финландия се въздържа. Българският министър на 
вътрешните работи румяна Бъчварова гласува в полза на схемата за рело-
кация и така допринася за квалифицираното мнозинство, с което тя е при-
ета36. 

Според схемата за релокация, гласувана от Съвета на еС, България 
трябва да приеме първоначално 752 бежанци от гърция и Италия, а след 
период от една година – още 69737. Към тях трябва да се добавят 500 души, 
които са квота на България от европейската програма за миграцията, одо-
брена от еврокомисията през май 2015 г. Министър Бъчварова обаче уточ-
нява, че София е предявила изискване пред еС за бежанците, които ще при-
еме – да бъдат сирийци и да имат семейства38. от чисто прагматична гледна 
точка е ясно, че ако релокацията към определена държава ще става само със 
съгласието на мигрантите, то почти никой от тях няма да избере България. 
Неслучайно българският премиер и министри подчертават, че еС трябва 
да отчита волята и предпочитанията на тези, които ще бъдат презаселени в 
конкретни държави. 

от друга страна, доминиращата сила по темата за миграцията в еС е гер-
мания, а премиерът Борисов изпитва дълбок респект към канцлера Меркел, 
с която са от едно политическо семейство – европейската народна партия. 
затова София постоянно акцентира върху мерки, които са насочени към 
ограничаване на броя на мигрантите в еС, но същевременно не влизат в про-
тиворечие с политиката на германия – например създаването на бежански 
центрове в трети страни извън евросъюза или пък утопичната идея да бъдат 
премахнати причините, които карат сирийците да бягат от родината си. 

През пролетта на 2016 г. в интервю за агенция „Франс прес“ премиерът 
Борисов отбелязва, че бежанската криза е извадила на бял свят разногласия 
между страните от западна европа, искащи квотно разпределение на тър-
сещите убежище сред всички страни, членки на еС, и няколко държави от 
Централна европа като унгария, Словакия и Полша, които отхвърлят рело-
кацията. Борисов изтъква, че българската позиция се отличава от тази на 
споменатите страни от бившия Източен блок и София е готова да изпълни 
своето задължение по схемата за разпределение на бежанците39. Декларира-
ната от министър-председателя готовност обаче е по-скоро теоретична. от 
справка на европейската комисия става ясно, че към ноември 2017 г. Бъл-
гария е приела едва 50 сирийски бежанци по схемата на еС за релокация40. 
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През август 2016 г. българският премиер още веднъж се разграничава 
от страните от източния фланг на еС като в изказване от анкара ги обви-
нява в „тежка европейска несолидарност“, защото са издигнали огради по 
границите си и са оставили България и гърция да понесат целия натиск на 
бежанската криза41. 

На неформална среща на върха на лидерите на страните от еС през 
септември 2016 г. в Братислава е решено да бъдат отпуснати 108 млн. евро за 
овладяване на миграционния натиск по границите на България. тези сред-
ства са за изграждането на система от сензори, предупреждаващи за при-
ближаване на нарушители, за разширяване на видеонаблюдението по гра-
ницата, както и за подобряване на условията в бежанските центрове42. Па-
рите, отпуснати на властите в София на срещата в Братислава, са по линия 
на спешните мерки на еС за справяне с мигрантската криза. освен тях, оба-
че на България се полагат и около 91 млн. евро за програмния период 2014 – 
2020 г., идващи по линя на два фонда на евросъюза – „убежище, миграция 
и интеграция“ и „вътрешна сигурност“. По-голямата сума – 72,76 млн. евро, 
е от втория фонд, а по първия за страната са отделени 18,32 млн43. така една 
значителна част от разходите на България за управление на мигрантския 
натиск е покрита от бюджета на европейския съюз. 

турският ключ за удържане на миграционния натиск  
върху България

освен еС, другият важен международен играч, с който българските 
власти съобразяват политиката си за овладяване на мигрантския натиск, е 
турция. в тази страна има над 3 милиона мигранти, чиято цел не е да оста-
нат на турска територия, а да се прехвърлят в богатите европейски държави. 
властите в анкара имат сериозни инструменти за влияние върху нагласите 
и поведението на тази голяма мигрантска маса, като при всяко изостряне 
на отношенията с еС президентът ердоган заплашва да я стовари върху 
европа. освен това в периода 2015 – 2017 г. турция претърпява сериозни 
вътрешнополитически катаклизми, които рефлектират върху нейното по-
ведение на международния терен. По отношение на турция българската 
мигрантска политика си поставя две основни цели: първо, анкара да бъде 
убедена да не допуска приближаването и преминаването на бежанците през 
границата с България и второ, турция да приема обратно тези мигранти, 
които все пак са успели да прекосят граничната бразда. 
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в средата на септември 2015 г. след затварянето на западнобалканския 
мигрантски маршрут в одрин се събират 2 – 3 хиляди бежанци, които идват 
от Истанбул с автобуси, наети автомобили и дори пеша. те са твърдо реше-
ни да продължат пътя си към европа, най-вероятно през гърция, но в бъл-
гарските медии се появяват апокалиптични заглавия, че мигрантската маса 
може да се стовари върху България44. решителните действия на турските 
власти връщат бежанците обратно във вътрешността на страната, с което 
анкара демонстрира възможностите си наистина да влияе върху движение-
то на мигрантските потоци. 

Българските власти са наясно, че е най-добре отношенията с турция 
по мигрантския въпрос да бъдат поставени в по-широкия контекст на до-
говорености между еС и анкара. важна стъпка в това отношение е подпис-
ването на Споразумение за реадмисия между европейския съюз и турция 
на 16 декември 2013 г. то трябва да влезе в сила от 1 октомври 2014 г. и след 
изтичане на гратисния период за определени групи лица, да се прилага из-
цяло от 1 юни 2016 г. това обаче не се случва, тъй като турската страна така 
и не приключва вътрешноправните си процедури, необходими за прилага-
нето му. На 5 май 2016 г. България първа от всички европейски държави 
подписва с турция отделен протокол за прилагане на спразумението за реа-
дмисия между Брюксел и анкара, но и това не помага, за да бъде приведено 
то в действие45. Провалът на това споразумение е свързан с общия контекст 
на отношенията между еС и турция и по-конкретно отказа на Брюксел да 
облекчи визовия режим за турските граждани, пътуващи на територията 
на Съюза. През март 2017 г. вицепрезидентът Илиана Йотова съобщава, че 
от общо 800 заявки от страна на България за реадмисия на мигранти в тур-
ция са изпълнени само шест46. три месеца по-късно по време на посещение 
в анкара след срещата с президента ердоган българският премиер Бойко 
Борисов заявява, че София смята да сключи двустранно споразумение за 
реадмисия с турция, щом това на анкара с еС не работи47. 

През март 2016 г. окончателно са договорени параметрите на спора-
зумението между еС и турция, известно като „един за един“. Според него 
нелегалните мигранти, стигнали до гръцките острови от турска територия, 
ще бъдат връщани обратно на анкара, а в замяна евросъюзът ще приема 
същия брой сирийски бежанци от лагерите в турция. тази сделка не бива да 
се бърка със споменатото вече споразумение за реадмисия между Брюксел 
и анкара. в добавка, според договореното през март 2016 г. еС ще отпусне 
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като начало 3 млрд. евро на турция за посрещане на нуждите на сирийските 
бежанци. от тази сума 1 млрд. са от бюджета на еС, а 2 млрд. се формират от 
вноски на страните членки в съответствие с техния брутен вътрешен про-
дукт. България трябва да плати малко под 6 млн. евро48. 

в споразумението от март 2016 г. не е предвидено анкара да приема 
обратно нелегалните мигранти, влезли от турска на българската територия. 
в единствената клауза, която би могла пряко да засяга България, се казва, че 
анкара ще предприеме „всички необходими мерки“, за да попречи на отва-
рянето на нови морски или сухопътни маршрути за нелегална миграция от 
турция към европейския съюз и ще сътрудничи в това отношение както със 
съседните държави, така и с еС49. 

При управлението на второто и третото правителство на Бойко Бори-
сов мигрантският проблем става основен фактор, определящ политиката 
на България спрямо турция. Българските власти и най-вече лично минис-
тър-председателят се ангажират да предават исканията и посланията на ан-
кара в Брюксел и да настояват те да бъдат чути. Борисов не пропуска нито 
един случай да благодари на турския президент и премиер за това, че сдър-
жат мигрантския натиск към България. Нещо повече – в споровете между 
анкара и Брюксел за това кой не спазва споразумението за мигрантите от 
март 2016 г. българският премиер взема страната на турция. През август 
2016 г. Борисов е на посещение в анкара за срещи с премиера Йълдъръм и 
президента ердоган. от турската столица той заявява: „европа не е изпъл-
нила голяма част от поетите ангажименти, защото те са в пъти повече от 
това, което се прави, и те (турците – бел. а.) са в пълно морално право да 
кажат: вие не си изпълнявате задълженията, оправяйте се!“50

На правителствено заседание от 24 август 2016 г. премиерът Борисов 
повдига завесата за конкретните измерения на съдействието, което турция 
оказва на България за справяне с мигрантската криза. той пояснява, че ко-
гато се говори за „предотвратени“ влизания в страната откъм югоизточната 
граница, всъщност става дума за мигранти, върнати на турция. „официал-
но са върнати 24 души, а „препятствани“ или „предотвратени“ са над 26 хи-
ляди“ – уточнява Борисов като подчертава, че това става, въпреки че спора-
зумението за реадмисия между еС и турция не е влязло в сила, т.е. – случва 
се само благодарение на добрата воля на анкара51. 

тези откровения на Бойко Борисов донякъде идват в отговор на поли-
тическата атака срещу него, след като през август 2016 г. България предава 
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на турция абдулах Бююк, когото турските власти са заподозрели, че е при-
върженик на организацията на проповедника Фетхулах гюлен и съответ-
но са поискали екстрадицията му от България. Искането за екстрадиция е 
отхвърлено на две съдебни инстанции в София, но въпреки това Минис-
терството на вътрешните работи предава Бююк на турция52. впоследствие 
България екстрадира в турция и други турски граждани, заподозрени в 
принадлежност към организацията на гюлен, въпреки, че в родината си те 
нямат шанс да получат справедлив съдебен процес. Най-логичното обясне-
ние за това поведение на българските власти е страхът, че турция може да 
промени политиката си спрямо бежанците и да ги насочи към България. 

През 2017 г. Бойко Борисов и реджеп т. ердоган имат чести срещи и 
телефонни разговори, в които мигрантският проблем отново е основна 
тема. Българският премиер обобщава тези разговори така: „аз имам една 
единствена нишка, по която се движим  – заедно да пазим нашата грани-
ца“.53 в това отношение през 2017 г. позицията на Борисов става все по-де-
ликатна, защото отношенията между турция и еС се влошават, а в София 
коалиционни партньори на герБ стават три националистически партии, 
обединени в Патриотичен фронт, които имат доста негативно отношение 
спрямо турция. въпреки това българският министър-председател се стре-
ми да се позиционира като посредник между Брюксел и анкара, а също и 
между най-влиятелния европейски лидер ангела Меркел и президента ер-
доган. Кулминация на този стремеж на Борисов е организираната в рамките 
на българското председателство на еС среща на председателите на европей-
ския съвет и на европейската комисия Доналд туск и Жан-Клод Юнкер с 
турския президент във варна на 26 март 2018 г. 

Общественият отзвук на бежанската криза

Бежанската криза има не само политически, но и сериозен обществен 
отзвук в България. тя е широко отразявана в медиите и провокира силни 
емоции у широката публика. Мнозинството българи, които не живеят в 
София или близо до турската и сръбската граница, никога не са срещали 
бежанец/мигрант, но въпреки това имат информация и мнение по темата 
за бежанската криза. Социологическите проучвания показват, че като цяло 
сред българите преобладават негативните нагласи спрямо притока на миг-
ранти в страната и в евросъюза. Допитване, извършено от агенция „Сова 
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Харис“ през февруари 2016 г., показва, че само 28 % от анкетираните българ-
ски граждани смятат, че еС трябва да помага на бежанците, търсещи убежи-
ще на територията му, докато на обратното мнение са 47 % от запитаните. 
Мнозинството от българите считат, че решението на бежанския проблем би 
трябвало да бъде общо за всички страни в рамките на еС, но същевременно 
54 % от анкетираните в това проучване не са съгласни България да прояви 
солидарност и да приеме на своя територия квотата от бежанци, определена 
от евросъюза. Съгласни с квотното разпределение са само 23 % от запита-
ните. това означава, че българите искат инициативата за справяне с бежан-
ския проблем да бъде поета от Брюксел, но не одобряват текущата политика 
на еС в тази област. Потвърждение за това е и огромният процент (81 %) 
на гражданите, които са съгласни с твърдението, че трябва да се изгради 
система, чрез която да се прави подбор на мигрантите извън границите на 
еС – нещо което не е направено нито към 2016 г., нито пък към днешна дата 
(средата на 2018 г.). 

основните опасения във връзка с притока на мигранти са по линия на 
икономиката и сигурността. Проучването на „Сова Харис“ показва, че 78 % 
от анкетираните смятат, че бежанците ще бъдат в тежест за икономиката на 
страната, а според 60 % те представляват заплаха за националната сигур-
ност54. 

едно социологическо проучване на евробарометър по поръчка на ев-
ропейската комисия от октомври 2017 г. дава възможност нагласите на бъл-
гарите спрямо имигрантите да бъдат сравнени с настроенията в останалите 
27 държави от еС. зададен е въпросът „Според вас каква е пропорцията на 
имигрантите спрямо местното население във вашата страна?“ и средният 
резултат от отговорите е сравнен с данните на евростат за реалния процент 
на имигрантите в съответната държава. за България респондентите казват, 
че имигрантите са средно 11,3 % спрямо местните жители, докато реалният 
процент от евростат е 1,3. това означава близо деветкратно надценяване 
на реалния брой на имигрантите, една от най-високите пропорции в целия 
евросъюз. трябва да отчитаме обаче, че 71 % от запитаните българи са ка-
зали, че не могат да направят тази преценка55. И това затруднение в оцен-
ката никак не е случайно – отоворите на въпроса „Колко често общувате 
с имигранти във вашия квартал?“ показват, че измежду всички европейци 
именно българите имат най-малко контакти със заселници, дошли от други 
държави. Нито един от запитаните български граждани не е декларирал, че 
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има ежедневни контакти с имигранти, отговор „веднъж на седмица“ дават 
3 %, веднъж на месец – 6 %, веднъж годишно – 4 %56. 

Негативната нагласа на българското общество спрямо бежанците личи 
особено ясно от следващата част от проучването на евробарометър, в която 
гражданите на еС са запитани дали ще се чувстват комфортно или неком-
фортно, ако имат имигрант за приятел, съсед, колега, личен лекар или член 
на семейството. На всички тези въпроси процентът на отговорилите, че ще 
се чувстват некомфортно, е най-висок за унгария, неизменно следвана от 
България57. На този фон е логично, че 52 % от българите смятат, че имигран-
тите от страни извън еС са повече проблем за страната, само 6 % казват, че 
те са повече възможност, а 22 % ги приемат едновременно и като проблем, 
и като възможност58. 

тези данни до голяма степен обясняват факта, че в хода на бежанската 
криза от 2014 – 2016 г. в България въобще не се появява дебат за това дали 
притокът на имигранти е полезен за страната. Не се чуват гласовете на рабо-
тодателите, които поне на теория би трябвало да имат полза от заселването 
на чужденци на българска територия, за да бъде облекчен засилващият се 
недостиг на работници с всякаква и дори с никаква квалификация. априори 
се приема, че пришълците от азия и африка са проблем, за който трябва да 
се търси решение. И това решение е виждано почти по един и същи начин 
от всички водещи политически сили – построяване на ограда по границата с 
турция, съчетано със засилен физически контрол на граничната бразда, на-
тиск на общоевропейско ниво за отмяна на Дъблинския регламент, по-стро-
га охрана на бежанските лагери в страната. Политическите битки около те-
мата за имигрантите най-често се разиграват около критиките на опозиция-
та, че управляващите не предприемат споменатите мерки достатъчно бързо, 
качествено, ефикасно и прозрачно. а когато от държавния бюджет се харчат 
сериозни суми за извършване на строителни работи, винаги има съмнения 
за корупция – обществена нагласа, от която главната опозиционна партия 
в периода след есента на 2014 г. не пропуска да се възползва, критикувайки 
цената и качеството на оградата по границата с турция. 

По отношение на обществените нагласи спрямо имигрантите България 
е типична източноевропейска страна. във всички нови членки на еС се на-
блюдават негативни демографски процеси – ниска раждаемост, емиграция 
към западна европа, намаляващо и застаряващо население, обезлюдяване 
на селските райони. Навлизането в периода на демографската есен е един от 
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главните фактори, предизвикващи негативни нагласи спрямо имигрантите 
с чужда етническа, религиозна и културна принадлежност. а такива са над 
90 % от чужденците, преминаващи през България на път за западна европа. 
Страховете на широката публика са подклаждани от дискусии в социалните 
мрежи и от медийни публикации със заглавия от типа „заселват с бежанци 
обезлюдените ни села“59, „заселват села из Странджа не с българи, а с... бе-
жанци“60, „еврозелени със скандална идея – искат да заселят Източна евро-
па със села от мигранти“61.

Медиите отразяват няколко емблематични казуса, при които местните 
общности в малки населени места в България категорично отказват да при-
емат бежанци, дори и когато става въпрос за едно единствено семейство. 
такива са случаите в градовете Белене и Костинброд, а жителите на село 
Калище, Пернишко, протестират срещу записването на деца от афганистан 
и Сомалия в местното училище, въпреки че то е пред закриване поради лип-
сата на ученици62. 

Широка известност придобиват фигури от криминалния контингент 
в областите около границата с турция, които по своя инициатива органи-
зират залавянето на мигранти и нерядко ги обират. Най-напред медийна 
популярност придобива Динко вълев от ямбол, а след това и Петър Низа-
мов-Перата, заснел видеоклип, в който отпраща обратно заловените от него 
бежанци с думите „гоу бек търки!“. Като цяло преминаването на мигрант-
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ските потоци през България води до раздвижване в местния криминален 
контингент, който се включва в каналджийския „бизнес“, но няма сведения 
българи да играят водеща роля в големите международни мрежи за трафик 
на мигранти. 

основна причина за нежеланието на имигрантите да усядат в Бълга-
рия и да се интегрират в българското общество е стремежът им да попаднат 
в германия и други западноевропейски държави със значително по-щедри 
системи за социално подпомагане. антиимигрантските обществени нагласи 
обаче също имат значение и тяхното влияние не може да бъде неутрализи-
рано с административни мерки, предприети от правителството. През август 
2016 г. Министерският съвет приема наредба за интеграция на мигрантите, 
с която делегира отговорността за този процес върху общините. те обаче не 
изявяват желание да приемат бежанци и на практика механизмът за инте-
грация така и не проработва63. въпреки това Постановление 208, с което е 
приета въпросната интеграцонна наредба, става елемент от кандидат-пре-
зидентската кампания през есента на 2016 г. и новият държавен глава румен 
радев изпълнява предизборното си обещание, като в края на март 2017 г. 
нарежда на служебното правителство да отмени въпросното постановление 
и да изготви проект за ново. През юли с.г. следващият кабинет на Б. Борисов 
приема нов вариант на наредбата за интеграция на бежанците, която е реда-
ктиран вариант на предходната64. 

всъщност имигрантите, които подлежат на интегриране в България, 
съвсем не са много. Броят на чужденците, потърсили закрила в страната, 
нараства рязко през 2014 – 2016 г., но все пак е сравнително малък: 11 081 
през 2014 г., 20  391 през 2015 и 19  418 през 2016, за да спадне съществе-
но през 2017 г. до 3700. от тях статут на бежанец или хуманитарен статут 
получават общо 7000 души през 2014 г., 5597 през 2015, 1351 през 2016 и 
1704 за 2017 г65. Или общо 15 552 за периода 2013 – 2017 г. трябва да се има 
предвид обаче, че много от тези лица все пак напускат страната, независи-
мо от това, че са получили статут. До пазара на труда стигат още по-малко 
имигранти, въпреки че преобладаващата част от този контингент са мъже 
в трудоспособна възраст. така например, според данни на ДаБ през 2015 г. 
на работа са наети 69 бежанци, а още стотина са регистрирани в бюрата по 
труда. Изводите от един доклад, поръчан от Министерството на финансите, 
показват, че перспективите за успешната интеграция на имигрантите в со-
циално-икономическия живот на страната и в трудовия пазар са влошени 
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от множество фактори: ниско образователно равнище, недобро владеене на 
български език, както и слаба икономическа активност, най-вече при жени-
те, в страните на произход66. Поради това може да се смята, че икономиче-
ският ефект от бежанската криза е незначителен. 

Заключение

в заключение следва да се отбележи, че мигрантската криза от 2014 – 
2016 г. заварва България неподготвена. Българските власти се стремят да 
ограничат бежанския поток и да подобрят условията за живот на мигран-
тите, които вече са влезли в страната. за постигане на първата цел се разчи-
та на сътрудничество с турция и построяване на ограда по границата, а за 
втората – на финансиране от европейския съюз. така съседството с турция 
и членството в еС стават основни фактори, влияещи върху политиката на 
България по отношение на мигрантите. Бежанската вълна от второто де-
сетилетие на XXI век води до сериозно преосмисляне на организацията на 
охрана на държавните граници и до законодателни промени, които дават 
роля и на армията в изпълнението на тази важна задача. 

Мигрантският наплив става една от основните теми в българския пуб-
личен дебат. Проблемът с бежанците е инструментализиран от полити-
ческите партии в техните електорални кампании. Мигрантската криза от 
2014 – 2016 г. е първият сериозен повод за разцепление в европейския съюз, 
след като България се присъединява към него през 2007 г. оформят се два 
лагера – този на източноевропейските държави, които възприемат твърда 
антиимигрантска политика, и другият, оглавяван от германия, която се за-
стъпва за по-либерално отношение спрямо бежанците. България заема ба-
лансирана и прагматична позиция, като подкрепя решението за релокация 
на мигрантите, но в същото време изгражда стена по границата с турция и 
обявява, че няма капацитет да приеме голям брой мигранти. 
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алБаниЯ и кОСОВО: 
еМиГрантСката Вълна След 1990 Г. 

и ВлиЯниетО на БежанСката/
МиГрантСка криЗа От 2015 – 2016 Г.

Гл. ас. д-р Боби Бобев
Институт за балканистика с Център по тракология 

Българска академия на науките

Придвижването на по-малки или по-големи маси от хора, в различни 
посоки и по различни причини, не е нещо непознато, а напротив – присъщо 
за човечеството в цялата му история. Балканският регион не прави изклю-
чение, както и нито една от формиралите се тук нации, включително албан-
ската – която е в центъра на настоящата статия. 

Не бих желал да се впускам в обстоятелствен ретроспективен преглед, 
но един поглед назад винаги допринася за изясняване на редица обстоятел-
ства, понякога включително с напълно съвременно звучене. На първо мяс-
то може да се посочи безспорният факт, че познатата ни и до днес европа 
оформя своята етническа картина във времето приблизително между V и Х 
век1.

от първата си известна поява на историческата сцена под това народно-
стно име през ХI век албанците наистина демонстрират висока степен на 
мобилност, обусловена от няколко основни фактора. Става дума за външ-
ния натиск към населяваните от тях територии, начина на живот и основни-
те поминъци, демографските характеристики. Честото преминаване на тези 
територии от една държавна структура в друга (византийска империя, Бъл-
гарско царство, Сръбско кралство, по-късно османската империя) също 
има като последица миграционни движения. Не бива да се подценява и фа-
ктът, че векове наред албанците участват във военни конфликти като наем-
ници, което също предполага придвижване в различни посоки. от ключово 
значение е включването на териториите, заселени с албанци, в състава на 
империята на османския султан. По силата на редица обстоятелства стату-
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тът на албанските земи и респективно на албанското население се отличава 
сериозно от този на другите подвластни на османската власт християнски 
народи: гърци, сърби, българи. Най-елементарно казано, султанът управля-
ва подвластните му албански територии с ръцете на местни първенци, при-
ели исляма и запазили своите привилегии. С течение на времето тази тен-
денция се оказва трайна и постепенно най-изтъкнатите представители на 
албанското общество стават съществена част от елита на империята. твърде 
много са великите везири, везири, паши, висши администратори или воена-
чалници от албански произход и това несъмнено е аргумент за мобилността 
им (както тяхната, така и на семействата им и близкото им обкръжение) в 
рамките на огромната вече султанска държава. Постепенно се появяват и 
други причини за придвижването на албанския етнос в рамките на импери-
ята, разположена на три континента – икономически и дори професионал-
ни. Десетилетия наред албанските земи са арена на военни действия или се 
намират в непосредствена близост до такива райони – това кара предста-
вителите на наличната търговско-занаятчийска прослойка да търсят реа-
лизация в по-сигурните и спокойни градски центрове във вътрешността и 
съответно да се придвижват към тях. Налични са например недвусмислени 
сведения за придвижване към българските земи и въобще към източните 
части на Балканския полуостров2. така рудари от района на Ново бърдо в 
косовските територии достигат Чипровци, а прословутият „глад за земя“ в 
планинските райони води значителни маси от албанци и към Добруджа, и 
към Източна тракия. Движение има и към по-южните райони на гърция, 
както и към днешните територии на Черна гора3. Не бива да се подценява 
още един фактор за реализирането на миграционни процеси – клановото 
устройство на албанското общество води след себе си кръвно отмъщение в 
немалки размери, което понякога се явява сериозен аргумент за напускане 
на родните места и преселване в по-далечни райони4.

Своята роля изиграва не само включването на албанските земи в ос-
манската империя, но и очертаващата се промяна в конфесионалната струк-
тура. Постепенно, в рамките на няколко столетия, ислямът се налага като 
основна религия сред албанците, и това е още един фактор за емиграционно 
движение в периода ХVI – ХVIII век. точни данни не съществуват, но ста-
ва дума вероятно за стотици хиляди – голяма част от тях са от северните 
райони, където основното вероизповедание е католическото. това в опре-
делен смисъл определя и посоката на движението им – към южните части 
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на тогавашното Неаполитанско кралство, към областите Пулия и Калабрия. 
там и до днес битуват т.нар. арбъреши, съхранили в една или друга степен 
националното си чувство или поне спомена за етническото си начало. При 
развитието на възрожденските процеси през ХIХ век именно личности от 
тези райони се превръщат в техен важен двигател, в изразители на общона-
ционални въжделения5.

в началото на ХХ век приключва продължителното отстъпление на ос-
манската империя от европейските предели и обявената през 1912 и при-
зната през 1913 г. от Посланическа конференция на великите сили албанска 
независимост е елемент от този процес. за разглежданата тема съществено 
значение има очертаването на границите на новосъздадената държава. то 
се извършва под контрола на Силите и има като резултат факта, че около 
35 – 40 % от населените с албанци територии остават в съседните държави6. 
това и към тогавашния момент, и в историческа перспектива, създава пред-
поставки за нови миграционни процеси, но и поставя албанското население 
в отделните държавнополитически субекти в различни условия и съответно 
под въздействие на различни фактори. 

На първо място трябва да се отчете какво се случва в държавата майка 
албания. Нейното съществуване след Първата световна война е в риск по-
ради претенциите на съседните Югославия и гърция, както и на Италия – и 
трите са в лагера на победителите. все пак през ноември 1921 г. независи-
мостта ѝ е потвърдена от нова Посланическа конференция, а във времето 
до 1926 г. са уточнени детайлно и границите ѝ – принципно те отговарят на 
тези от 1913 г. и напълно съвпадат с днешните. в албания, както и във всяка 
една държава, имаме налични миграционни и емиграционни явления, дик-
тувани от различни обстоятелства. Например не бива да се подценява фа-
ктът, че векове наред албанските земи са включени в една огромна империя, 
с широк вътрешен пазар и съответните условия за стопанска дейност. Със 
създаването на държавата тамошното население изведнъж се озовава в нови 
условия – то битува не само в най-малката, но и в най-изостаналата и бе-
дна страна на континента, със силно ограничени възможности за развитие, 
далеч от всякаква модерност и сериозни перспективи. този факт обуславя 
наличие на сравнително сериозен за мащабите на албания емиграционен 
поток, и то не само към Централна и западна европа – счита се например, 
че непосредствено след Първата световна война, при население на страната 
малко под 1 млн души, албанците в континента америка наброяват около 
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80  000 души, от които приблизително 50  000 са в СаЩ7. тази емиграция 
несъмнено има икономически характер, но с изострянето на обстановката 
в албания и установяване властта на амет зогу се появяват и политически 
мотиви, които я подхранват. трудно е да се направи точно разграничение, 
но се счита, че общо през 30-те години на ХХ век до навечерието на втората 
световна война около 150 000 души напускат страната8.

След създаването на Югославия9 и в целия период между двете све-
товни войни Белград се стреми към промяна на демографската картина в 
Косово, където доминира албанският етнос. в практически смисъл това 
означава и опити за заселване на сърби и черногорци, и насилие (особено 
в периода 1920 – 1921 г.10), и натиск за емигриране чрез придвижване към 
държавата-майка или в други посоки. трябва да се отбележи, че броят на 
преселниците в албания не е особено голям след началния стихиен и не-
организиран наплив, последвал включването на Косово в територията на 
Сърбия (по-късно Югославия), отнасящ се за времето 1912 – 1921 г. точни 
и докрай прецизни данни не съществуват, но може да се предположи, че за 
времето след това и до началото на втората световна война вероятно става 
дума за 10 – 15 000 души. тази ограничена численост се дължи на няколко 
причини, включително финансовата немощ на страната за подпомагането и 
устройването им, както и на личната позиция на ахмет зогу в битността му 
на министър, премиер, президент и крал към подобен процес – става дума 
за факта, че голяма част от неговите противници са именно в Косово, а от-
там идва и негативното му отношение към прокосовското лоби в албания11.

Далеч по-мащабен е процесът на оттичане на албанско население в 
междувоенния период от Косово към други страни, на първо място към 
турция. това пак е елемент от провежданата от Белград активна политика 
за промяна на демографското състояние на областта. През 30-те години на 
ХХ век се водят официални преговори с анкарското правителство за „раз-
мяна на тюркоезично население по религиозен принцип“, като властите в 
Белград се съгласяват да заплащат съответните немалки суми за реализи-
ране на този процес. Постигнато е и официално споразумение, подписано 
през 1938 г. и включващо 21 членове12. Няма съмнение, че основната цел е 
изселване на албанци от Косово, но договорените действия са прекратени 
поради началото на новия световен военен конфликт през 1939 г. Като цяло 
се счита, че в периода между двете световни войни от Косово в турция са 
изселени между 90 000 и 150 000 мюсюлмани, в мнозинството си албанци13. 
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Съществуват данни и за емиграционен поток от Косово към гърция в меж-
дувоенния период в рамките на няколко десетки хиляди души14.

завършването на втората световна война поставя въпроса за мигра-
ционните и емиграционни процеси сред албанците в коренно различен кон-
текст. Като цяло краят на конфликта в рамките на европейския континент 
е съпроводен с огромни по мащаб етнически трансформации, миграции и 
преселвания, както поради граничните промени или с оглед наличието на 
победители и победени, така и на трайното по-сетнешно разделение на ев-
ропа в десетилетията на Студената война15. Своята решаваща роля в тези 
процеси има и установяването на комунистическите диктатури в ред дър-
жави от източната част на континента, превърнати в безпрекословни сате-
лити на Съветския съюз и водената от него политика. 

Конкретно за албания хронологически на първо място трябва да се 
посочи наличието на политическа емиграция към края на чуждото воен-
но присъствие или непосредствено след него. това явление съществува и 
в предишните отрязъци от време (например напускането на страната от 
политическите противници на ахмет зогу в края на 1924 г. или емигрира-
нето на самия крал, обкръжението му и част от привържениците му при 
италианското завладяване през април 1939 г.). През 1944 г. и в годините не-
посредствено след края на войната от албания емигрират хора, свързани с 
управлението на Италия и германия след 1939 и 1943 г. или борили се срещу 
него, но в качеството си на опоненти на комунистическата съпротива. еми-
грира и част от по-заможното население, чувстващо се застрашено от очер-
таващото се налагане на властта на комунистическата партия. По данни на 
комунистическата администрация общият брой на емигрантите след 1944 г. 
се свежда до 10 – 12 000 души16.

еднопартийната тоталитарна диктатура от съветски тип, установена в 
албания след края на втората световна война, съдържа всички характерни 
черти на тези управления, включително изключително строг граничен ре-
жим и създаване на невъзможност за излизане от страната. в този смисъл 
през следващите десетилетия емиграционен поток практически не същест-
вува, с изключение на единични случаи на успешни бягства. Непосредствено 
след края на войната обаче имаме обратно движение, към държавата май-
ка, случило се поради някои особености в гръцко-албанските отношения. 
Когато през 1940 г. Италия напада гърция, албанските земи са включени в 
състава на италианското кралство и наличните албански военни подразде-
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ления участват във военните действия. Двете държави по същество се на-
мират в състояние на война и то не е отменено десетилетия наред независи-
мо от каптулацията на Италия през септември 1943 г., на германия през май 
1945 г. и установяването на следвоенния международен ред. На Парижката 
мирна конференция гърция има териториални претенции към южните ал-
бански територии, но те не са удовлетворени. С оглед на темата обаче по-съ-
ществен е друг един факт. Живеещото на гръцка територия, близо до грани-
цата, в областта епир, албанско население, наречено „чами“17, е обявено за 
колаборацинистко по отношение на италианското нападение и германската 
окупация. Неговите имоти са национализирани от гръцките власти и над 25 
000 души са прогонени от страната и принудени да се изселят в албания18. 
това представлява най-сериозния поток на движение към държавата майка 
след втората световна война. 

Както бе казано, в условията на режима на енвер Ходжа всякаква форма 
на емиграция (политическа или икономическа) е практически невъзможна, 
вън от единичните случаи, които не променят общата картина. вътрешна 
миграция съществува поради придвижване на групи от населението от се-
лото към града, с оглед реализиращата се индустриализация и съответната 
необходимост от работна ръка. така албанците, работещи в сферата на ин-
дустрията, са 15.1 % през 1960 г. и 22.3 % през 1985 г., докато показателите за 
заетостта в селското стопанство сочат съответно 55.6 % и 51.3 % за същите 
години19. урбанизацията, предизвикваща вътрешни миграционни процеси, 
е безспорен факт, но това не променя друга характеристика на диктатурата, 
предизвикана от неизбежната за такива политически системи мнителност 
и дори параноя – ограничението в свободата на придвижване, стигаща до 
необходимост от специално разрешение за пътуване от град до град.

албанците, битуващи на територията на Югославия (в Косово, западна 
Македония, южните райони на Черна гора и Прешевската долина в Южна 
Сърбия) живеят в твърде различни условия и попадат под въздействието 
на други фактори, влияещи както на емиграционните настроения, така и на 
вътрешната миграция в рамките на федерацията. Поведението на официа-
лен Белград спрямо албанците в Косово и въобще в рамките на федерацията 
преминава през различни етапи – от твърдото и дори репресивно отноше-
ние до 1966 г., през смекчаването на тона и даването на редица права (вклю-
чително в титовата конституция от 1974 г.), до постепенното им отнемане и 
фактическото премахване на автономията на Косово, извършено от Сръб-
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ската скупщина на 28 март 1989 г. тази реална нестабилност е съпроводена с 
неудовлетворението на албанското население от фактическия статут на не-
равноправни граждани „втора категория“20, както и с неоспоримия факт, че, 
независимо от сериозния си природен ресурс Косово си остава икономиче-
ски най-изостаналият район в Югославия. това са все предпоставки за еми-
грационни настроения – както към по-развитите и благоденстващи райони 
на федерацията, така и към някои страни в Централна и западна европа, 
където постепенно се оформят своеобразни емигрантски центрове21. Доста 
е трудно да се приведат точни данни, но се счита, че само в десетилетието 
1971 – 1981 г. около 45  000 албанци са напуснали Косово и са потърсили 
по-добър живот в други части на Югославската федерация, а и извън нея22. 
този процес става много по-активен и по-ясно ориентиран към държави от 
Централна и западна европа малко по-късно, в последното десетилетие на 
ХХ и началото на ХХI век.

Несъмнено 1989 г. се явява гранична в съдбата на европа и цялата пла-
нета – краят на Студената война означава начало на един преходен пери-
од към плуралистична демокрация и пазарно ориентирано стопанство за 
бившите социалистически държави. големите промени обаче означават и 
сътресения, най-значимото и кърваво от които е разпадът на Югославия. 
Драматично обаче е и състоянието на албания, с всички произтичащи от 
това последствия23. Жестоката хватка на тоталитарния режим постепенно 
се отпуска, но съпровождащите обстоятелства са наистина много тежки – 
икономически колапс, недостиг на храни (водещ до разграбване на мага-
зини и складове), огромна инфлация, отсъствие на елементарен обществен 
ред, стихиен и необуздан уличен натиск. в подобна обстановка през проле-
тта на 1990 г. е взето решение на всички желаещи след 1 юли да бъдат изда-
вани задгранични паспорти. Напливът е огромен и администрацията не е в 
състояние да се справи в указаните срокове. При това положение настъпва 
т.н. „криза с посолствата“, когато хиляди албанци навлизат на територията 
на чуждите дипломатически представителства в столицата тирана и искат 
политическо убежище24. това е съпроводено с неадекватни реакции на орга-
ните на реда, дават се и жертви. Чуждите мисии извеждат хиляди албански 
граждани зад граница и това слага началото на огромния емигрантски по-
ток от последното десетилетие на ХХ век. телевизионни емисии по цял свят 
излъчват наистина драматични кадри с претоварени параходи, взели курс 
към Италия, или с цели тълпи от хора, преминаващи „зелената граница“ с 
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гърция. Нито местните, нито чуждите власти са в състояние да се справят с 
тази наистина безконтролна емиграция. Несъмнено към тежката ситуация 
в страната се добавя и принципът на „забранената ябълка“ – появилата са 
след десетилетията на тоталитарния режим възможност да пътуваш в чуж-
бина и да търсиш препитание и реализация там.

тази тенденция за активно емигриране се оказва изключително устой-
чива, включително до днешни дни. въздействие оказват и допълнително 
появили се фактори – критично тежка социално-икономическа обстановка, 
особено през 90-те години на ХХ век, необходимостта от болезнени и непо-
пулярни стопански реформи, ширещи се корупция и организирана прес-
тъпност, яростно вътрешнополитическо противопоставяне и съответства-
щата нестабилност, кризата с рухването на финансовите пирамиди, довела в 
първите месеци на 1997 г. до разпад на държавността и изправила албания 
на ръба на гражданската война, предизвиквайки и реализацията на първа-
та в историята на оССе военна операция „алба“25. всичко това неизбежно 
води към засилване на емиграционните настроения в албанското общество. 

Безспорен факт е, че масираната емиграция от албания след 1990 г. е 
основно икономическа. в този смисъл е редно да се очертаят някои елемен-
ти на цялостното стопанско състояние на страната в преходния период.

в периода 1989 – 1992 г. албания преживява истински стопански ко-
лапс26. в този отрязък от време добивът на въглища спада около 6 пъти, на 
суров петрол и газ  – около 2 пъти, на хромова и медна руда  – съответно 
3 и 4 пъти, замира производството на стомана и цимент. Собствена сел-
скостопанска продукция практически липсва, безработицата е масова, ин-
флацията е трицифрено число, като на моменти достига 400 %. След 1992 
г., когато правителството на коалицията около Демократическата партия 
поставя началото на радикални реформи, тенденцията рязко се променя и 
всички посочени по-горе данни преминават на плюс, включително напри-
мер растеж на БвП с 11 % за 1995 г.27. рухването на финансовите пирамиди 
и фактическият разпад на държавността през 1997 г. нанасят тежък удар 
върху постигнатото до момента, но тази криза е преодоляна сравнително 
бързо. тук искам да посоча един важен фактор за това, въздействащ през 
цялото последно десетилетие на ХХ век – активната и значима помощ на 
международния фактор, особено във финансовата сфера. тук не говорим 
за спасителната хуманитарна помощ в началото на 90-те години, която 
надхварля половин милиард долара – така само от еС и само до 1993 г. тя 
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възлиза на около 450 млн. евро28. външният дълг на албания към 1993 г. 
надхвърля 500 млн. долара, което представлява непосилна тежест с оглед 
мощабите на страната и стопанското ѝ състояние. През 1995 г. се случва 
нещо безпрецедентно – 40 чужди банки кредитори опрощават 80 % от тези 
задължения, което е без аналог в поведението им спрямо бившите социа-
листически страни. Към това огромно съдействие се добавя и директната 
външна финансова подкрепа. Най-сериозен донор през това критично за 
албания последно десетилетие на ХХ век е еС – страната получава над 900 
млн. евро, целево ориентирани към изграждане на институциите, местната 
власт, земеделието, инфраструктурата, трансграничното сътрудничество, 
бюджетния баланс29. в трудните години на прехода помощи постъпват и от 
СаЩ, и от други страни. След събитията от 1997 г. нарочно свикана донор-
ска конференция оказва реално съдействие за излизане от хаоса и връщане 
към нормалното развитие на прехода.

Доказателство за този процес на нормализация виждаме и в първото 
десетилетие на ХХI век, а и по-нататък. тук не трябва да се изпада в пре-
комерен оптимизъм  – албания продължава да е икономически най-из-
останалата страна в региона, до оформянето на Косово като самостоятелен 
държавнополитически субект. Към 2006 – 2007 г. годишният БвП на глава 
от населението е 5702 долара, като по този показател албания отстъпва и 
на Македония, и на Босна и Херцеговина. Икономиката се преценява като 
най-неконкурентноспособната в западните Балкани, а и средното заплаща-
не на албанеца е най-ниското в региона. тези данни не звучат оптимистич-
но, но трябва да се посочат и видими позитивни тенденции – националната 
валута остава изключително стабилна, средните стойности на инфлацията 
са най-ниски в региона. Нараства делът на индустриалното производство, 
намалява разликата между експорта и импорта. значителна роля продължа-
ва да играе външното финансово участие – така средствата по програмите 
на еС CARDS и IPA към края на десетилетието надхвърлят 100 млн. евро го-
дишно, а чуждите инвестиции от 50 млн. за 2002 г. достигат значимите и ре-
кордни за страната 1 млрд. евро през 2010 г.30. Съвсем очевидно своята роля 
в това направление дава както сравнително стабилизираната вътрешнопо-
литическа ситуация, така и твърдо и последователно следваната от албания 
външна политика, стриктно ориентирана към европейска и евроатлантиче-
ска интеграция. в това отношение се открояват успехи като подписването 
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на Договора за стабилизиране и асоцииране с еС през юни 2006 г., както и 
пълноправното членство в Нато от 1 април 2009 г.

Позитивни тенденции в икономическото развитие има и след 2010 г. 
въпреки световната криза31. По всички външни оценки обаче те са в твърде 
ниски стойности – и по отношение на нарастването на БвП, и за бюджетния 
дефицит, и за доходите на населението. високи остават стойностите на без-
работицата. Има и насърчителни моменти – така националната валута оста-
ва стабилна, нивото на чуждите инвестиции се запазва на високи равнища, 
като числото от 913 млн. евро за 2013 г. е най-значителното в западните Бал-
кани, ако изключим Хърватия. Сериозна надежда за надграждане в позити-
вите дава фактът, че на 27 юни 2014 г. албания получава статут на кандидат 
за членство в еС, което разширява обхвата на програмите, по които ще бъде 
подпомагана.

Като цяло в икономическото развитие на албания през ХХI в. продъл-
жава да има позитивни тенденции, но темповете на развитие са слаби и не 
довеждат до радикална промяна в социално-икономическия статус на об-
ществото. По тази причина и емиграционния процес не намалява, а съх-
ранява високите си стойности – той дори бива улеснен в известен смисъл 
от визовата либерализация, въведена от еС за албанските граждани на 15 
декември 2010 г.

С оглед изясняване на цялостната картина в албания в рамките на коя-
то се реализира огромният за мащабите на страната емигрантски поток, е 
полезно да се обърне нужното внимание на демографското състояние на 
обществото със съответните налични тенденции, включително в ретрос-
пективен план. 

определено може да се счита, че по начало албанското общество се 
развива с видимо закъснение спрямо тенденциите в останалите балкански 
държави и за него са характерни процеси, налични в другите страни в ре-
гиона значително по-рано. това се отнася и до демографското състояние – 
например стойностите на раждаемостта, съответно и темпът на нарастване 
на населението през втората половина на ХХ век, наподобява тези в гърция, 
Сърбия или България в началото на същото столетие. Пикът е през 1960 г., 
когато раждаемостта достига 42 на 1000 при среден брой 6.5 деца, родени 
от една жена32. тези показатели за 1990 г. са 25 и 3, а за 1997 – съответно 19 
и 2.733. тенденцията към спад е очевидна, несъмнено постепенно се отива 
към схема на обичайно възпроизводство – т.е., към семейство с две деца. 
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Необходимо е обаче в общата тенденция да се отчете и друг важен факт. 
традиционно високата раждаемост в много дълъг период от време диктува 
оформянето на една наистина млада нация, която по силата на инерцията 
продължава да расте по численост и след 1990 г. въпреки спада в основни 
показатели – така например броят на ражданията през 1995 г. е 72 081, за 
да достигне 32  715 през 2015 г., което означава намаляване повече от два 
пъти34. Населението на албания е 3 178 800 през 1993 г. и достига 3 409 700 
през 2000 г.35. По-нататък обаче кривата тръгва надолу: 3 134 975 през 2005 
г. и 2 892 302 през 2015 г. според данните на евростат, базирани и на албан-
ската национална статистика36. трябва да се отчете и един негативен факт, 
свързан с тази тенденция и влияещ на икономическото състояние – нама-
лява броят на хората в трудоспособна възраст, в групата от 15 до 64 години. 
Данните след 2010 г. сочат спад със 7 %, което е значително повече от съ-
седните страни (-3 % за Черна гора, -2.5 % за Сърбия, +0.5 % за Македония,  
+ 1.5 % за Косово)37.

Съвсем целенасочено привеждам данните за икономическото и де-
мографско състояние до и след 1990 г., тъй като те са в пряка връзка с но-
вото явление в албанското общество, развиващо се в преходния период – 
огромния за тамошните мащаби емиграционен процес. Несъмнено това е 
основната причина за тенденцията към намаляване на населението в дър-
жавата албания и превръщането ѝ в устойчива величина.

Какво сочат данните след 1990 г.? Първоначалният емигрантски поток 
след 1990 г. е до голяма степен неконтролируем, в немалки мащаби нелега-
лен и трудно се поддава на точно отчитане. във времето до 1997 г. се счи-
та, че около 500 000 албанци са напуснали страната си, а това представлява 
приблизително 15 % от населението ѝ38. Посоката на придвижване е на пър-
во място гърция, но също така, в голяма степен, и Италия. Хората поемат 
пътя на емиграцията на първо място по икономически причини, в търсене 
на трудова реализация и препитание, но също така и поради очевидното 
усещане за нестабилност, предизвикано от вътрешнополитическите сътре-
сения. По-късно настъпва известна икономическа стабилизация, а и отно-
сително успокояване в обществено-политическия живот, но това далеч не 
прекратява емиграционните потоци. официалните данни за периода меж-
ду двете преброявания на населението (през 2001 и 2011 г.) сочат, че нови 
481 000 албанци са напуснали страната39. Дестинациите на придвижване и 
установяване продължават да са близки по географско разположение дър-
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жави, като на първо място вече е Италия (47 % от емигрантите), следвана 
от гърция (43 %)40. в началните години на ХХI век вече може да отчетем 
и някои нови тенденции – например легализиране на поне част от напус-
налите албания и постепенното запълване на нишата на трудовия пазар в 
страните, където албанците основно емигрират. това поражда още едно ха-
рактерно явление – пренасочване на емиграционния поток от албания към 
държавите от Централна и западна европа (на първо място обединеното 
кралство и германия), като някои от тях поемат и пътя през атлантическия 
океан, главно към СаЩ и Канада. Не може да има съмнение обаче, че основ-
ната маса албански емигранти след 1990 г. и до днес, считано общо за целия 
период от повече от четвърт век, се установява в гърция и Италия.

Стои и друг интересен въпрос – доколко съществува процес на завръ-
щане на част от емигрантите. такъв несъмнено има и е обоснован от раз-
лични причини. Част от напусналите албания се установяват нелегално в 
чужди страни и това препятства по-нататъшното им легализиране и трайно 
усядане. Немалко са тези, които не успяват да се реализират, преживяват 
разочарование и поемат обратния път. Специализирано изследване показ-
ва, че в десетилетието 2001 – 2011 г. почти 140 000 албанци са се завърнали 
в страната41 – това съвсем не е малко, но като численост в пъти отстъпва на 
емигриралите. Процесът на завръщане продължава, но и съотношението в 
полза на напусналите албания се запазва. 
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През януари 2016 г. в тирана се провежда конференция по въпросите на 
емиграцията от албания, в която вземат участие редица учени, анализатори 
и експерти. те се обединяват около няколко основни извода и заключения42. 
отчетена е категоричната тенденция след 1990 г. албания да бъде най-зна-
чителният „износител“ на емигранти в европа – тя е напусната от прибли-
зително 30 % от населението си, което означава около 1 милион души. тен-
денцията е това положение да се съхрани и при наличието на около 20 000 
новородени годишно тя да бъде напускана от 40 до 50 000 свои граждани. 
основна причина за подобни сериозни емиграционни настроения е лошата 
икономическа ситуация и липсата на перспективи за реализация, особено 
сред младите възрастови групи, което подтиква към получаване на обра-
зование и работа зад граница. Има промяна в посоката на придвижване и 
главните потоци вече категорично са насочени на първо място към герма-
ния. за подобно твърдение има достатъчно красноречив факт – само през 
2015 г. около 75 000 граждани на албания са поискали разрешение за преби-
ваване именно в страната с най-мощна икономика в европа и това е своеоб-
разен рекорд за последните години.

Фактите недвусмислено посочват, че албания, съответно на броя на на-
селението си, след 1990 г. се превръща в истински емиграционен резервоар. 
логичен е въпросът дали бежанската криза, възникнала във връзка с вой-
ната в Сирия и постепенно превърнала се и в мигрантска, влияе в някаква 
степен върху този процес и крие съществени рискове. от налични данни на 
евростат могат да се направят някои изводи. Потокът от мигранти, движещ 
се през Балканите към Централна и западна европа, несъмнено дава тласък 
и на емигрирането от албания – включително и поради факта, че пришъл-
ците се явяват конкуренция на трудовия пазар за онези албанци, в чиито 
планове присъства емегрирането като начин на реализация и търсене на 
перспектива. видимо се засилват опитите за нелегално влизане в предпочи-
таните развити европейски държави. ако приемем, че трите години от 2014 
до 2016 са критични за бежанския/мигрантски натиск върху стария конти-
нент, „приносът“ на албанците не е за пренебрегване. През това време в еС 
нелегално са влезли 118 000 граждани на албания, като огромното мнозин-
ство от тях са депортирани – 101 000 за периода (над 80 %), от тях 42 000 само 
през 2016 г.43. евростат води подобна статистика от 2008 г. и 2016 поставя 
истински рекорд по брой депортирани – 226 000 граждани извън еС, което 
означава, че всеки пети депортиран е бил от албания44. Числата са убеди-
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телни и те потвърждават сериозността на проблема, който е актуален и до 
днес. така например в началото на август 2017 г. френското правителство 
депортира група от 30 граждани на балканската страна, навлезли нелегално 
на нейна територия. По този повод Министерството на вътрешните рабо-
ти в тирана излезе с официално становище, че, след като 3 години по-рано 
еС е обявил албания за сигурна държава, шансовете на нейни граждани по 
този начин да получат разрешение за пребиваване в страни от Съюза клони 
към нула. единствената възможност е използване на утвърдените законови 
начини посредством търсене на реализация в сфери, където съответните 
европейски държави изпитват недостиг на работна ръка45.

албания не е застрашена пряко от навлизането на нейна територия на 
значителни маси от бежанци/мигранти, тя не е привлекателна за тях. Съще-
временно обаче трябва да се имат предвид и други обстоятелства. терито-
рията на страната е в непосредствена близост до основното направление на 
Балканския маршрут и това крие съответните рискове. Бе пределно ясно, че 
затварянето на пътя по линията гърция – Македония – Сърбия – унгария 
– страните от Централна и западна европа, може да доведе до пренасочва-
нето на бежанския/мигрантски поток в допълнителни посоки и една от тях 
очевидно бе от гърция през албания към Италия или, пак през албанската 
територия, към Черна гора и Хърватия и отново към Централна и западна 
европа. властите в тирана своевременно отчитат този риск и търсят съдей-
ствие и от други държави, на първо място от Италия, за охрана на гранич-
ната линия с гърция, водят разговори по темата и с атинското правителство 
на равнище външни министри46. управляващите нееднократно декларират 
на различни равнища, че страната ще се държи по темата както се полага на 
кандидат за еврочленство, в съзвучие с политиката на еС. всичко това обаче 
не променя факта, че албанците до момента се оказват част от проблема, а 
не от решаването му. те представляват съществена част от бежанския/миг-
рантски поток и според някои данни са третата по численост национална 
група в него след сирийци и афганистанци.47 разбира се, става дума въобще 
за албански емигранти, включително тези от Косово (за които ще говорим 
по-долу), западна Македония и други територии. това не променя основния 
и категоричен извод – след 1990 г. около 1 млн. граждани на албания са еми-
грирали от страната и кризата през 2014 – 2016 г. задълбочава проблема. По 
данни на ооН към 2017 г. 1 150 000 родени в албания, или 40 % от цялото 
население на страната като само в годините от 2011 до 2017 са емигрирали 
над 330 000 души.48

•  БОБИ БОБев  •



299

Бежанската/мигрантска криза, която засяга осезателно спокойствието 
и сигурността в европа, има и друго измерение, макар и по посока, проти-
воположна на направлението Централна и западна европа. Става дума за 
участие във военните действия в Сирия и Ирак на контингент наемници от 
Балканския регион, включително и от албания. Проблемът изглежда стра-
ничен с оглед темата за емиграцията, но именно чрез сътресенията в Близ-
кия изток се дава страта на бежанския/мигрантски натиск към европейския 
контингент. още повече че радикалният ислям и производната му терорис-
тична дейност логично търсят и намират почва в балканския регион имен-
но в общества, където преобладава мюсюлманството  – албания, Косово, 
Босна и Херцеговина, някои райони на Сърбия. рекрутирането на хора от 
Балканите, първоначално преимуществено за „ал Нусра“, впоследствие ос-
новно за „Ислямска държава“, отвежда между 100 и 200 наемници от държа-
вата албания в техните редове до началото на 2016 г., т.е., в пика на потока 
от рекрутиране на бойци от европейския континент49. Искам да подчертая, 
че в случая става дума преди всичко наистина за наемници, търсещи запла-
щане поради лошата икономическа обстановка и високата безработица в 
албания, а не е мотивирано от религиозна ревност. Съществуват обаче и ре-
ални рискове – възможна радикализация на някаква част от тези албански 
граждани, воювали в Близкия изток, с оглед неизбежното им завръщане в 
страната в определен момент. в тази връзка властите след 2014 г. взеха реди-
ца мерки, включително криминализиране участието на албански граждани 
във военни действия зад граница, както и отделянето на специално внима-
ние на завръщащите се в страната и тяхното по-нататъшно поведение.

По начало албанците не са религиозен народ, вероизповеданието нико-
га не е било доминантна величина, исторически сложили се обстоятелства 
водят към една религиозна пъстрота50. Конкретно в държавата албания 
съществуват няколко конфесионални общности: най-много мюсюлмани 
(включително немалко бекташии), православни, католици. Като цяло те 
съжителстват безпроблемно през цялото съществуване на независимата 
държава. Принципно възприетото становище е, че около две трети от на-
селението изповядва исляма, а останалите са християни, при повече пра-
вославни в сравнение с католиците. такива са статистическите данни още 
от междувоенния период, после информацията прекъсва във времето на 
социализма и т.нар. „атеистична държава“51. в преброяването от 2011 г.52, 
в което е заложен и показател за вероизповедание, данните изглеждат леко 
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изкривени, но особено впечатление прави фактът, че над 380 000 души пред-
почитат да не отговарят на въпроса, а почти 70 000 директно се обявяват за 
атеисти53. това потвърждава тезата за нерелигиозността на албанците, но 
безспорен факт е, че повече от половината на населението принадлежи, ак-
тивно или пасивно, към исляма. това носи известен риск с оглед на факта, 
че именно сред такива хора се търси рекрутиране на наемници за радикално 
действащите формирования. Както вече бе подчертано, албанските власти 
се държат адекватно и взимат необходимите мерки, включително и с оглед 
възможността част от тези радикализирани елементи да се завърнат в стра-
ната и да предизвикат неприятни последствия. задължително трябва да се 
подчертае и фактът, че откритият през 2010 г. Ислямски университет „Бе-
дър“ е разумен ход на главното мюфтийство на мюсюлманската общност, с 
който се гарантира подготовката на собствени кадри за духовната сфера и 
се намалява риска в това направление, съществувал видимо в началото на 
прехода54. равновесието в тази сфера се поддържа от наличността и на Ка-
толическия университет в тирана, и на ортодоксалната Духовна семинария 
край Дуръс. така съвсем определено може да се твърди, че граждани на ал-
бания действително са част от проблема на еС със своите силни емигрант-
ски настроения, но те в никакъв случай не са сериозен елемент от по-застра-
шителния риск на ислямския радикализъм.

Несъмнено след 1990 г. могат да се отчетат и сериозни емиграционни 
настроения сред косовските албанци, но те се диктуват от други фактори и 
имат различия в сравнение с техните сънародници от държавата албания. 
Самото им историческо развитие се реализира в други рамки и съответно е 
подвластно на други влияния.

Както вече бе изтъкнато по-горе, след 1944 г. албанците в Югославия 
битуват в съвършено различни условия в състава на федерацията. за тях е 
чужда изолираността на държавата майка и вече стана дума за съществува-
щите възможности за реализация не само в други федеративни републики, 
но и в чужбина – нещо, което е сериозен аргумент за евентуално емигри-
ране. албанците в Югославия наистина се чувстват като „граждани втора 
категория“, въпреки отпадането на репресивното поведение спрямо тях от 
средата на 60-те години на ХХ век. видимо е неудовлетворението от невъз-
можността да се формира албанска по преимуществения етнически състав 
републиканска федеративна единица. Недоволството става все по-видимо с 
утвърждаване властта на Милошевич в Белград и практическото отнемане 
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дори на автономния статут на Косово, гарантиран с т.нар. титова консти-
туция от 1974 г. разпадът на Югославия означава сътресения от всякакъв 
характер и трудно намиране на позитивни решения, дори при наличието на 
международна намеса. особено критична е ситуацията в Босна и Херцего-
вина, включително и в историческа перспектива – Дейтънското споразуме-
ние от 1995 г. спира кръвопролитната война, но не успява да реши бъдещето 
на страната. оформилите се ентитети в никакъв случай не благоприятстват 
стабилността и противопоставянето продължава и до днес на фона на ця-
лостната несигурност.

така или иначе, след 1995 г. за всички анализатори е ясно, че на дне-
вен ред излиза проблемът Косово. в областта се групират сръбски сили 
за сигурност и паравоенни отряди, създава се в нелегалност и армията за 
освобождение на Косово (аоК), в политически смисъл се появява трудно 
решимото противоречие между привържениците на по-умерено настрое-
ния пацифист Ибрахим ругова и радикално действащите млади командири, 
включително фигури като Хашим тачи и рамуш Харадинай. обстановката е 
достатъчно рискова, започват видими прояви на насилие и от двете страни, 
дават се повече от 10 000 жертви, преимуществено албанци55. Страхувай-
ки се от повторение на „босненски сценарий“ и подтикната от неуспеха на 
преговорите в рамбуйе, прието единствено от албанската страна, междуна-
родната общност достига до идеята за военната операция на Нато „Съ-
юзна сила“, стартирала през март 1999 г. и продължила до Кумановското 
споразумение и резолюция 1244 на СС на ооН в началото на юни с.г. во-
енните действия са прекратени, сръбските сили за сигурност и паравоенни 
части се оттеглят от областта и там се установява фактически протекторат 
на световната организация посредством специално изградената структура 
ЮНМИК56.

С оглед на конкретната тема на разработката особен интерес предста-
влява наличният бежански поток непосредствено преди военната опера-
ция, по време на нейното развитие и по-късно.

Несъмнен факт е, че разпадът на Югославия има като последствие и 
появата на нови, самостоятелни национални държави, и миграционна въл-
на от съотечественици към тях57. Детайлни данни е трудно да се приведат, 
но се счита, че при войните, съпътстващи разпада на федерацията, около 2 
млн. души напускат родните си места и се заселват другаде, основно отново 
в земите на бивша Югославия 58. веднага трябва да се подчертае, че случаите 
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на по-сетнешно завръщане са редки – сърби се заселват трайно в Сърбия, 
хървати в Хърватия, на територията на Босна и Херцеговина се оформят 
етнически чисти територии, съответно в република Сръбска и в Хърват-
ско-мюсюлманската федерация.

По-различен е случаят с Косово. обстановката там видимо се радика-
лизира след Дейтънския мир и постепенно противопоставянето достига 
плашещи международната общност мащаби. Макар те да са далеч от ужа-
сяващата картина в Босна и Херцеговина няколко години по-рано, в меж-
дународен план се заговаря за истински геноцид, за насилие на етнически 
принцип. още през лятото на 1998 г. става ясно, че конфликтът се задъл-
бочава – по тогавашни данни на върховния комисариат на бежанците при 
ооН към август с.г. над 200 000 косовари или над 10 % от населението на 
областта (приблизително 150 000 албанци и 50 000 сърби) са насилствено 
прогонени от родните си места, като някои са поели пътя към чужбина59. 
все по-ясни са политическите стремежи на двете противостоящи си стра-
ни – Белград иска да съхрани областта под своята власт, лидерите на албан-
ското движение търсят опции за постигане на самостоятелност. така към 
1999 г. на Балканите има нов случай на бежанска вълна – стотици хиляди 
косовски албанци напускат родните си места и се установяват временно в 
албания (над 500 000) и в Македония (над 200 000), а по-малки по численост 
потоци поемат към държави в Централна и западна европа и турция, чиито 
правителства изразяват готовност да ги приемат до приключване на воен-
ните действия и стабилизиране на ситуацията. в политически аспект това 
бежанско движение работи в полза на албанската кауза, понеже концентри-
ра вниманието на международната общност върху проблема и създава ус-
ловия за търсене на радикално решение. в този смисъл съществуват данни, 
че самата аоК предприема мерки за неговото реализиране и разширяване.

тук идва и една характерна особеност на „косовския случай“ – фактът, 
че голяма част от неговите граждани масово се завръщат по родните си мес-
та след края на военния конфликт и подписването на Кумановското спо-
разумение, особено що се отнася до бежанците от основните потоци – на 
териториите на съседните албания и Македония. По-различна е ситуацията 
с косоварите, приети временно в държави от Централна и западна евро-
па (Швейцария, Белгия, германия, обединеното кралство, австрия, Шве-
ция). там процесът е обратен – има стремеж към превръщане на бежанския 
статут в разрешение за постоянно пребиваване, но числеността на бежа-
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нците от Косово е в много по-ниски стойности. така или иначе, изводът 
е категоричен – в рамките на бежанската вълна на косовските албанци от 
последните години на ХХ и началото на ХХI век съвсем ясно се забелязва 
и тенденция към емигриране. успоредяването на това явление с масовата 
емиграция от държавата албания през 90-те години показва видима разно-
посочност – последните, особено в началните години на прехода, се стремят 
към географски близките гърция и Италия, докато косовските албанци се 
ориентират към западна и Централна европа. този факт може да се обяс-
ни и с наличието на легализирани техни общности в тези държави още от 
времето на югославската федерация. Нещо повече, тази налична диаспора 
играе сериозна роля във финансирането и всестранното съдействие на аоК 
в годините на активната й съпротива срещу властта на Белград. Като при-
мер в това отношение може да посочим общностите на косовските албанци 
в Швейцария, Белгия и германия, но и в други държави, включително СаЩ.

При управлението на ЮНМИК, което по същество се явява установя-
ване на протекторат на Световната организация на територията на Косово 
съгласно съдържанието на резолюция 1244, възможностите за емигриране 
са сравнително ограничени от гледна точка на сериозните визови изисква-
ния и стриктното и внимателно поведение по този въпрос както на между-
народни структури, така и на отделните държави. Нещата не се променят и 
след едностранното обявяване на независимостта на 17 февруари 2008 г., и 
в периода на т.нар. „наблюдавана независимост“ до отменянето й през сеп-
тември 2012 г. Новият момент е във факта, че косовската държава вече води 
самостоятелна външна политика и в двустранен, и в международен план, 
като един от основните й ориентири е стремежът към получаване на визова 
либерализация от страна на еС като елемент от цялостния интеграционен 
процес. Безусловно обаче може да се констатира наличен стремеж към еми-
гриране, преди всичко в посока Централна и западна европа. в тази връзка 
е необходимо да се очертаят причините за това явление, които се коренят в 
цялостното социално-икономическо състояние на страната, в политическа-
та нестабилност, в демографската картина на обществото.

Косоварите търпят сериозни последствия от разпада на федерацията, 
съпроводен с военно противопоставяне, мащабно физическо унищожение, 
бежански потоци, санкции и налагане на икономическо ембарго, довели до 
дълбока криза в и без това стопански изостаналия район. Към това задъл-
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жително трябва да се добавят и неуредените финансови отношения с оста-
налите съставни части на бившата федерация.

Социално-икономическата картина е наистина тежка и данните в това 
отношение будят тревога60. така към 2013 г.61 брутният вътрешен продукт 
(БвП) на глава от населението достига едва 2935 евро годишно, което е лош 
показател дори само в рамките на региона. търговският дефицит е огро-
мен и достига до 45 % от посочения БвП, а импортът надхвърля нивата на 
експорта в порядъка на 8 – 10 пъти. трудно е да се очаква видим стопански 
просперитет, когато през същата 2013 г. неформалната икономика в стра-
ната е в обем от 1.4 до 1.8 милиарда евро, или от 27 до 35 % от БвП. това 
цялостно стопанско състояние не може да не предизвиква негативни со-
циални последици. Според статистическите данни, оставащи устойчиви за 
последните години, над 30 % от населението живее в бедност. тревожно е 
нивото на безработицата със своите около 30 % за 2013 г., като стойностите 
за младата част на населението са още по-лоши и достигат 55.9 % в групата 
до 24-годишна възраст. Последният факт е особено впечатляващ с оглед де-
мографските характеристики на населението – гражданите на Косово са не-
съмнено най-младата нация на континента, според преброяването от 2011 
г. над 60 % от хората в страната са на възраст до 35 години, а едва около 
5 % са над 65. Друг негативен елемент в социалната картина на косовското 
общество съставляват проблемите в пенсионното дело и в здравното осигу-
ряване – включително и поради това, че голяма част от документацията се 
намира в Белград и е труднодостъпна.

Безспорен факт е, че икономическото и социално състояние на Косово 
буди тревога. това се отчита от управляващите, които в своите програми 
неизменно фиксират необходимостта от „...стабилно и ефикасно управле-
ние, центрирано към икономическото развитие и създаване на нови работ-
ни места“62. рисковете в тази сфера се оценяват и в Брюксел – през 2005 г. еК 
публикува документ, озаглавен „европейско бъдеще за Косово“63, в който 
основните акценти са върху икономическото развитие (посочено на пър-
во място), институционалното укрепване, финансовата подкрепа от страна 
на еС и регионалния контекст. Като цяло от 1999 г. до днес финансовата 
помощ за Косово, включително по линията на двустранното сътрудничест-
во с държавите членки, надхвърля 2 млрд евро. И стремежът е значителна 
част от нея да е насочена именно в социално-икономическата сфера, тази 
тема е централна и при проведените преговори за подписване на ССа, и 
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при най-разнообразните контакти на различни нива по оста Брюксел-При-
щина. за съжаление, заявяваните намерения на управляващите мнозинства 
в Косово и добронамереността на международния фактор към момента не 
са достатъчни и видимо подобрение в тази така важна сфера не се забеляз-
ва. Именно това е в основата на емиграционните стремежи сред косовските 
граждани, които не намаляват, дори тенденцията е в обратна посока.

Допълнително въздействие върху това явление оказва вътрешнополи-
тическото състояние на страната. Наистина времето на военно противопос-
тавяне, гонения на етнически принцип и насилствено мигриране остава в 
миналото, но факторът „нестабилност“ не бива да се подценява, тъй като 
той създава допълнително чувство за несигурност и липса на перспекти-
ва. Наличните противоречия и оформянето на две течения в националното 
движение се забелязват още през 80-те години и стават съвършено ясни в 
последното десетилетие на ХХ век. Безспорният авторитет на пацифистич-
но настроения и умерен лидер Ибрахим ругова или вижданията на интелек-
туалци като ветон Сурой или реджеп Чося се сблъскват с реалностите на 
съпротивата, в която доминират по-радикално настроените млади коман-
дири от аоК като Хашим тачи, рамуш Харадинай, Фатмир лимай или якуп 
Красничи. разделението и противопоставянето личи и при преговорите в 
рамбуйе, и при първите стъпки на самостоятелен политически живот, осо-
бено след обявяването на независимостта. Появата на националистиче-
ски ориентираната партия ветвендосие (Самоопределение) и активното ѝ 
присъствие във вътрешнополитическия живот на страната след 2010 г. до-
усложнява обстановката, тъй като тя не само набира скорост и се представя 
все по-добре на различните видове избори, но и се държи подчертано опо-
зиционно, независимо от това кой управлява64. тази обстановка на факти-
ческа конфронтация и трудни консенсусни решения65 неминуемо създава 
чувство за нестабилност и влияе на емиграционните настроения66. особено 
силно звучи едно становище на депутата от ветвендосие Дардан Моличай в 
разгара на институционалната криза през август 2017 г. той обвинява пред-
седателя на ДПК и на парламента Кадри весели67 в редица грехове, отнася-
щи се както към настоящия момент, така очевидно и към дългите години, 
в които тази политическа структура е в управлението на страната – казано 
с други думи, след 1999 г. и особено след смъртта на Ибрахим ругова. Спо-
ред Моличай стотиците политически убийства, насилственото събиране на 
средства, огромният дял на сивата икономика, неправомерните уволнения 
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и назначения в администрацията и много други фактори превръщат Косово 
в най-бедната и най-изолирана страна в европа и кара стотици хиляди ней-
ни граждани да я напускат68. Дори да приемем, че оценките са преувеличени 
и са плод на острото вътрешнополитическо противопоставяне, изказаните 
становища до голяма степен отразяват реалности от състоянието на Косово 
в очите на гражданите на тази държава, като те в никакъв случай не се отна-
сят само до върхушката на една или друга политическа сила, а до т.нар. по-
литически елит като цяло. И не само това – негативните явления предизвик-
ват и реакция от страна на най-авторитетни международни фактори. така 
например във всеки документ, свързан с настоящето и бъдещето на Косово, 
от еС настояват за заостряне на борбата с корупцията по високите етажи на 
властта и с организираната престъпност. това е и незаобиколимо условие за 
реализирането на визова либерализация за гражданите на страната.

Допълнителни затруднения в цялостната обстановка на несигурност 
внася и продължителната невъзможност на централната власт в Прищи-
на да контролира северните райони на Косово с компактно живеещо там 
сръбско население, където след 1999 г. съществуват финансово издържани 
от Белград паралелни структури. 

Целият посочен дотук комплекс от причини води в една неизбежна 
посока  – наличие на емигрантски настроения сред косовските албанци и 
дори елементи за тяхното засилване. това проличава съвсем ясно, когато 
още през 2014 г. започна активен контакт по темата за косовската емигра-
ция между Прищина и Будапеща. в първия момент изглежда малко стран-
но, че именно унгария се чувства засегната и дори застрашена, но твърде 
бързо става ясен и механизмът, и посоката на придвижване на немалко на 
брой емигранти от Косово. те навлизат в Сърбия през т.нар. зелена граница, 
прекосяват страната и достигат до унгарската територия. Целта е пределно 
ясна – намиране на път към развитите държави от Централна, западна и Се-
верна европа, като германия, Швейцария, австрия, Швеция, Норвегия. Из-
вестно е, че унгарското правителство е сред тези, кжито взимат най-строги 
мерки за пресичането на бежанската/мигрантска вълна, част от която са и 
емигрантите от Косово. Данните, макар и едва ли съвсем пълни и детайлно 
точни, са красноречиви. Само през 2014 г. и само на територията на унгария 
са задържани и настанени във временни лагери 44 000 косовскси граждани, 
през първото полугодие на следващата, 2015 г., се добавят нови 25 000, а 
броят им продължава да нараства. това са официални данни69 и те се явяват 
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база за едни продължителни разговори между властите в двете държави за 
депортиране на косовските граждани обратно към страната им. 

Несъмнено въздействие върху увеличаване на емигрантския поток от 
Косово оказва напливът на бежанци от изток, преминаващи по Балкански-
ят маршрут. той не преминава през страната, но е в непосредствена близост 
и увлича значителни маси косовари или най-малкото активира намерения-
та им в тази насока. Процесът продължава да се развива, но задължително 
трябва да се отбележи, че емигрантите от Косово могат да бъдат разделени 
на две категории: търсещи нелегално пътя към развитите европейски дър-
жави, както и такива, които законно и официално се опитват да достигнат 
до тях. трябва да се подчертае, че немалка част от втората категория успява 
в намеренията си – например, по официални данни на косовското минис-
терство на диаспората, само през август 2016 г. 9165 граждани на страната са 
кандидатствали за разрешения за работа в германия, като 7530 са получават 
утвърдителни отговори от тамошните власти, което е равно на приблизи-
телно 80 %70. Друга предпочитана дестинация за емигрантите от Косово е 
Швейцария, където има значителна диаспора още от югославско време. Ко-
совските албанци там общо са вече над 100 000, като само през 2015 г. броят 
им нараства с над 6000 души71. По данни на евростат, през 2016 г. гражда-
ните на Косово са сред най-активните на континента в търсене на заселване 
и реализация в държавите от еС – става дума за 89 000 души72. И точно тук 
се натъкваме на един интересен факт – едва 13 000 от тях са депортирани 
в страната им73, а това се равнява приблизително на 14 %. ако съпоставим 
подобни данни с цитираните по-горе в текста за граждани на албания, раз-
минаването е не само очевидно, но и фрапиращо – над 80 % от тях, поискали 
разрешение за пребиваване в държави от еС, са върнати обратно, докато над 
80 % от гражданите на Косово са приети. веднага възниква въпросът защо 
европейските страни проявяват такова „гостоприемство“ към тях, за разли-
ка от сънародниците им от албания. Има само едно разумно обяснение и 
то се корени във времето на югославската федерация, във възможността на 
нейните граждани да пътуват свободно в западния свят и да се установяват 
там трайно и официално – даденият по-горе пример с Швейцария е доста-
тъчно красноречив74. Казано с други думи, в редица държави от Централна 
и западна европа съществуват значителни общности от косовски албанци, 
които са солидарни с новопристигналите в последните години техни съна-
родници, съдействат им да се устроят битово, да се установят на работа, да 

•  АлБАнИя И КОсОвО: емИгрАнтсКАтА вълнА след 1990 г. И влИянИетО нА ... • 



308

гарантират за тях и в края на краищата да официализират статута си. Като 
допълнителен щрих към общата картина може да се посочи и фактът, че в 
рамките на последния отрязък от време (2008 – 2016 г.) около 38 000 граж-
дани на Косово са се отказали от тамошното гражданство. Причината е, че 
те официално пребивават в държави, които не признават статут на двойно 
гражданство (Швейцария, германия, СаЩ, австрия) и на тях им се налага 
да избират.

Наличната в последните десетилетия емиграционна вълна подтиква 
косовското министерство на диаспората към реализирането на един ма-
щабен проект – преброяване и регистриране на диаспората. той стартира 
през 2015 г. и трябва да приключи окончателно през 2022 г. На 10.06.2017 г. 
министър валон Мурати представя публично междинен доклад, отчитащ 
първия двугодишен период от работата на екипа. Към тогавашния момент 
около 400 000 косовски албанци, в огромното си мнозинство пребиваващи 
на европейския континент, са се регистрирали онлайн или физически, в ди-
пломатическите предствителства на страната. Според експертните оценки 
при приключването на проекта, който ще обхване всички континенти, бро-
ят им ще нарастне до 700 00075. Може да се приеме, че подобно число ще дава 
приблизително точна представа за броя на косовските албанци, напуснали 
страната в края на ХХ и началото на ХХI век. След като преброяването през 
2011 г. фиксира броя на населението на страната на около 1 700 00076, оче-
видно мащабът на емиграционния поток е огромен и той неизбежно влияе 
всестранно върху състоянието на обществото и държавата.

Следвайки приблизително схемата, възприета по-горе при анализира-
нето на данните за албания, е редно да обърнем внимание и на конфесио-
налната картина в Косово, и на участието на тамошни граждани във вой-
ната в Сирия и Ирак и предприетите правителствени и обществени мерки 
за противодействие на това явление. тук можем да открием и прилики, и 
разлики със съседна албания.

По-горе в текста се подчертава както наличието на основни световни 
изповедания там, така и безпроблемното им съжителство, имащо традицио-
нен характер, включително в исторически план. Ситуацията при албанците 
в Косово е различна. те принадлежат почти 100-процентово към исляма и 
това е обяснимо с присъствието им за дълъг исторически период в друга 
държавна структура с различна основна религия – независимо дали това ще 
бъде смесената в конфесионално отношение Югославия или доминираната 
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от православието Сърбия. Своето значение има и фактът, че сърбите считат 
именно Косово за свой религиозен център, за люлка на православната им 
вяра, като по установена от Средновековието традиция и до днес интрони-
зацията на всеки нов патриарх се извършва не в Белград, а в град Пея (Печ). 
в този смисъл, в рамките на историческото противопоставяне между сърби 
и албанци, религията неизбежно се явява една ясна разграничителна линия 
и това до голяма степен обяснява наличното своеобразно „втвърдяване“ в 
тази плоскост. И ако в албания може да се говори за липса на религиозна 
ревност и дори за индеферентност по темата, в Косово проучванията показ-
ват и други настроения и разбирания – именно на базата на „различността“. 
в този смисъл не бива да се приемат като изненада резултатите от социоло-
гическо проучване на WIN Gallup от 2015 г., според които 83 % от гражда-
ните на Косово се самоопределят като вярващи, 7 % като невярващи и 1 % 
като атеисти при съотношение на конфесиите съответно 95.2 % мюсюлма-
ни, 4.7 % християни и 0.1 % други77. Изрично обаче трябва да се подчертае, 
че тези данни са до голяма степен подвеждащи – обществото в никой случай 
не е дълбоко религиозно и в доклада на Държавния департамент на СаЩ от 
2011 г. за верската свобода по света се констатира, че в Косово, държава с 
над 90 % мюсюлманско население, религията не е основен фактор в публич-
ния живот78.

от същностно значение и в близкото минало, и днес, е въпросът за вза-
имоотношенията между различните религии в условията на огромна чис-
лена доминация на исляма. Самият факт, че при острия конфликт в края 
на ХХ век се разрушават много храмове – и православни черкви, и джамии, 
на пръв прочит води към идеята за остро религиозно противопоставяне, 
но подобен извод е най-малкото неточен. ако се разрушават джамии, то е 
защото са албански, а не поради факта, че са ислямски храмове; същото, 
но с обратен знак, се отнася за християнските черкви  – те се възприемат 
като сръбски. ръководителите на религиозните общности в Косово неед-
нократно са се изказвали категорично по тази тема. така през май 2013 г. 
в Пея се организира мащабна международна конференция „Диалог между 
религиите“79, под егидата на президента атифете яхияга. главният мюфтия 
Наим търнава, ръководител на мюсюлманската общност в страната, под-
черта, че дори и в пика на конфликта по време на военните действия, те са 
поддържали помежду си контакти в търсене на път към мира. а архиепис-
копът на рашко-Призренската епархия теодосий изтъкна, че всяко търсене 
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на религиозна основа за конфликта в Косово е заблуда – той е етнически и е 
представлявал сблъсък на две национални програми80. трябва да се каже, че 
правата на конфесионалните общности и опазването на културно-истори-
ческото им наследство, са не само елемент от косовското законодателство, 
включително Конституцията, но и се спазват стриктно, при постоянен и 
внимателен контрол на международната общност.

очертаването, в най-общи линии, на конфесионалната картина и взаи-
моотношенията между различните религии, е необходимо с оглед конфли-
кта в Близкия изток, допринесъл основно за бежанската/мигрантска криза, 
както и поради участието на косовски граждани в него. това налага да се 
спомене дали и до каква степен идеите на радикалния ислям и екстремизма 
проникват в Косово още преди тези събития. Несъмнено именно общества-
та с преимуществено мюсюлманско вероизповедание са естествената сре-
да за подобни явления, а в държави като Босна и Херцеговина или Косово 
процесът се улеснява от тежките последствия от разпада на югославската 
федерация и липсата на централно управление с възможност за реален кон-
трол върху цялата територия. в конкретния случай с Косово това се случва, 
въпреки присъствието на администрацията на ооН (ЮНМИК), въоръже-
ните подразделения на мироопазващите сили KFOR и мисията за върховен-
ство на закона на еС (еULEX). Настъплението се реализира по-мащабно 
след края на войната от 1999 г., като финансирането е основно от Саудитска 
арабия, но също от Катар, Кувейт и Бахрейн – подготвени за целта имами 
пропагандират уахабизъм и политически ислям, като след 2011 г. действат и 
в посока набиране на доброволци за Ислямска държава81. така през 2015 г. 
в косовски медии се появяват информации, че на територията на страната 
действат „съмнителни хуманитарни организации“, дейността на много от 
които е забранена в редица държави поради връзки с терористични струк-
тури и финансирането им – Ислямска подкрепа за добър свят (IRW), Фон-
дация на светите места за подкрепа и развитие (HLF), Международна орга-
низация за ислямска подкрепа (IIRO), Международна хуманитарна инициа-
тива (IHH), обща саудитска комисия за подкрепа на Косово и Чечня (SIRC) 
и др.82 

Нарастването на риска и активизирането на пропагандата на екстре-
мизма и радикализма се разбира и от начина, по който те се оценяват и по 
който се противодейства на тези явления. в споменатата вече статия „уаха-
бизмът в Косово“ се излагат становища на анализатори, журналисти и пред-
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ставители на структурите по сигурността, като се очертава както ретроспек-
ция на този клон на исляма, така и трансформациите му към едно наистина 
радикално религиозно течение. заключенията обаче са оптимистични – че 
въпреки опитите за подобна пропаганда в Косово страната не е застрашена 
от религиозен фундаментализъм както поради традиционната толерант-
ност в обществото, така и защото проучванията показват, че 92 % от населе-
нието има прозападна ориентация и само 4 % считат, че вярата е по-важна 
от всичко друго83. твърде скоро обаче се разбира, че подобен оптимизъм е 
прекомерен и сериозен риск все пак има. те са очертани от министъра на 
вътрешните работи Байрам реджепи при негова среща с ръководителите на 
дипломатическите мисии на държавите от еС на 13.08.2014 г.84 Първите до-
броволци от Косово заминават към Близкия изток през 2012 г. и оттогава те-
мата е в полезрението както на правоохранителните органи и специалните 
служби, така и на властите в Прищина. През 2013 г. след появата на незако-
нен екстремистки сайт със заплахи срещу полицията, са предприети и пър-
вите арести по обвинения за пропаганда на радикализъм и екстремизъм, 
като при това са иззети оръжие и експлозиви. Към лятото на 2014 г. около 
70 косовски граждани участват в сраженията в Сирия и Ирак, но общият им 
брой от началото на военните действия е по-голям – към септември с.г. се 
появяват сведения за загинали около 40 албанци, мнозинството от които са 
от Косово85. оценката на властите е, че в основната си част те са привлечени 
от възможността за печалба наемници, но има и младежи, попаднали под 
влияние на радикалния ислям. 

ако отидем по-напред във времето, ще срещнем данни за общия брой 
косовски граждани, участвали в сраженията в Близкия изток в състава на 
радикалните структури. През май 2017 г. властите в страната, в сътруд-
ничество с Програмата за развитие към ооН (UNDP) публикува доклад, 
според който 316 албанци от Косово са се присъединили от началото на 
конфликта към „Ислямска държава“, „ал Нусра“ или ахрар ал Шам, а сред 
тях са идентифицирани 2 камикадзета, 44 жени и 28 деца86. тази бройка в 
определен смисъл може да се приеме за приблизително окончателна, тъй 
като властите са категорични, че след средата на 2016 г. нито един косовски 
гражданин не е напуснал пределите на страната в посока войната в Близкия 
изток87. С оглед мащабите на страната това поставя Косово на първо място 
по брой наемници в радикалните ислямски групировки на глава от населе-
нието, въпреки че „контингентите“ от Белгия и Франция например са далеч 
по-многобройни.
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Събитията в Близкия изток и последствията от тях – бежанската/миг-
рантска криза и разпространението на радикалния ислям и екстремизма – 
са в центъра на вниманието на еС, тъй като именно Старият континент се 
оказва най-потърпевш. в този смисъл поведението на косовските институ-
ции в борбата срещу тези застрашителни явления е особено важно. офисът 
на президента, парламентът, изпълнителната власт, правоохранителните и 
правораздавателни органи и специалните служби действат активно и коор-
динирано, получавайки подкрепа и от политическите субекти – това личи в 
становища, декларации и изказвания на всички най-високи равнища88. във 
всички подобни изявления се подчертава пълното съвпадение в позициите 
и поведението на властите в Косово с тези на еС, Нато и СаЩ, като от 
страна на тези важни фактори в международния живот се получават високи 
оценки89. особено значение имат практическите мерки срещу проникване-
то на радикалния ислям и екстремизма в Косово и произтичащото от тях 
набиране на доброволци (наемници) за войната в Близкия изток. Първите 
арести и съответните следствени действия се реализират още през 2013 г., 
но особено мащабна е акцията на полицията и службите през август 2014 г., 
когато са задържани над 40 души (включително няколко имами и хора, за-
върнали се от Близкия изток), извършени са над 60 обиска, иззети са пропа-
гандни материали, оръжие, експлозиви, електронно оборудване, паспорти, 
пари. На съвместна пресконференция висши представители на прокурату-
рата и полицията информират обществеността за действията си90. Подобни 
акции се реализират и по-нататък – така на 17.09.2014 г. са претърсени 16 
обекта и са арестувани нови 15 души, включително 5 ходжи91. впоследствие 
част от задържаните са освободени поради отпадане на обвиненията, но 
други са предадени в съда. На няколко пъти се произнасят тежки реални 
присъди, за последен път това се случва през януари 2017 г.92

Съществен момент в действията на институциите срещу радикалния 
ислям и екстремизма е приемането на нарочен закон, забраняващ участи-
ето на косовски граждани във въоръжени конфликти зад граница – той е 
одобрен единодушно от парламента на 11.03.2015 г. и предвижда затвор от 
6 месеца до 15 години за нарушаването му93. анализаторите са единодушни, 
че този законодателен акт има и превантивна стойност, като е насочен и 
срещу завръщащите се в страната от Близкия изток94.

Картината няма да е пълна, ако не визираме поведението и на ръко-
водството на мюсюлманската общност в Косово към тези събития. Чрез 
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главния мюфтия Наим търнава и други нейни ръководители нееднократно 
се дават крайно негативни оценки на всякакъв вид радикализация и откло-
нения от традиционния ислям. Публикувани са и обръщения, насочени ос-
новно към младежта на Косово, в които се посочва, че тези явления нямат 
нищо общо с истинската вяра и те трябва да бъдат изкоренени95. такава е 
позицията и при всички обръщения по повод големите мюсюлмански праз-
ници, а важен е и фактът, че нееднократно се декларира подкрепа за дейст-
вията на властите. 

опитите за проникване на радикален ислям и екстремизъм на терито-
рията на Косово и участието на тамошни граждани във войната в Сирия и 
Ирак са елементи от цялостната тревожна картина в европа през второто 
десетилетие на ХХI век. Именно събитията в Близкия изток дават тласък 
на бежанската/мигрантска криза, която засяга силно и Балканите (основно 
като маршрут за преминаване към крайните дестинации), и цяла европа. И 
всичко това се явява ускорител на наличните емигрантски настроения сред 
косовските граждани и действа в посока на засилването им.

Несъмнено второто десетилетие на ХХI век ще остане в историята на 
Стария континент, а и на еС като време на сериозни трусове и изпитания. 
основният проблем е бежанската криза, предизвикана от военните сблъ-
съци в Сирия и Ирак, която постепенно прераства в мигрантска и поражда 
вълна, заливаща целия континент.

Сътресенията не подминават Балканския регион – традиционно лаби-
лен, неизлекувал раните от разпада на Югославия, изпитващ икономически 
затруднения и изоставащ в интеграционните процеси. Посочените негатив-
ни явления и сериозни затруднения присъстват навсякъде, като въпреки 
наличните различия могат да се търсят и сходни черти.

в рамките на разглежданата тема успоредяването на албания и Косово 
е естествено по няколко причини. основен аргумент, разбира се, е фактът, 
че това са двата държавно-политически субекта в региона с преимущест-
вено албанско население, при етническа плътност от порядъка на 95  % и 
високи стойности на исляма като основна конфесия – в рамките на около 
70 % за албания и над 90 % за Косово. в създалата се обстановка особено 
значение придобива и друг момент – макар и по различни причини, сред 
албанците от двете страни на границата в края на ХХ и началото на ХХI век 
има в наличност силни тенденции към емигриране, достигащи стойности, 
непознати в другите държави в региона. Наличните данни показват, че за 
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времето след 1990 г. над 30  % от населението на тези две балкански дър-
жави е напуснало техните граници, търсейки реализация и бъдеще в други 
страни, преимуществено в европа. това, в съчетание с неблагоприятната 
икономическа ситуация, демографските характеристики, конфесионалната 
картина и особено опитите за проникване и действие на структури, насаж-
дащи радикален ислям и екстремизъм, говори в полза на налгащия се осно-
вен извод. а той е, че въпреки усилията на управляващите двете страни в 
днешната обстановка гражданите на албания и Косово не само не съдейст-
ват за решаване тежките проблеми на Стария континент, а се превръщат в 
част от тях.
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„на иЗтОк От криЗата“:  
рУМъниЯ и БежанСкиЯт ПОтОк 

ПреЗ Балканите (2015 – 2016 Г.)

анета михайлова
Институт за балканистика с Център по тракология 

Българска академия на науките

в разгара на бежанската криза от лятото и есента на 2015 година, която 
поставя на сериозно изпитание единството и стабилността на европа и по-
ражда заплаха за самото съществуване на някои от балканските държави, 
в румъния като цяло съществува усещането, че тя стои някак встрани от 
проблема и че това е въпрос, който я засяга само периферно. Към този мо-
мент страната не е подложена на сериозен миграционен натиск, обстоятел-
ство, което е лесно обяснимо по две основни причини – тя не е част от Бал-
канския маршрут на миграцията, който в разглеждания период придобива 
първостепенна важност, и не представлява интерес като място за заселване 
за мигрантите. Динамиката на процесите обаче много скоро показва, че ру-
мъния не може да остане изолирана от проблема и трябва да поеме своя 
дял от търсеното общоевропейско решение. Предмет на настоящата статия 
е отношението на румъния към миграционните процеси в периода 2015 – 
2016 г., както от гледна точка на официалната позиция на държавата, така и 
на нагласите в румънското общество. 

още от периода на комунизма румъния е известна по-скоро като стра-
на на емиграцията, отколкото на имиграцията, а броят на напускащите 
страната многократно превишава този на заселващите се в нея. този процес 
продължава и след 1989 г., като само през последните 15 години близо два 
милиона души напускат румъния в търсене на по-добър живот в чужбина. в 
същото време броят на имигрантите е значително по-малък, като най-много 
от тях идват от съседна Молдова1. 

След началото на войната в Сирия нараства броят на хората потърсили 
убежище в румъния, гонени от ужасите на войната. Според официалната 
информация от евростат, през 2013 г. броят на потърсилите убежище в ру-
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мъния е 1495, а през 2014 г. нараства на 1545 души, като по-голямата част от 
тях идват от Сирия, следвани от по-малки групи от афганистан и Ирак. Но 
дори и в този период румъния е сред страните – членки на еС, с най-малък 
процент регистрирани молби за убежище (0.2 % от общия брой за еС)2.

През пролетта на 2015 г. в средствата за масова информация румъния 
за първи път се споменава като евентуален маршрут на мигрантите към за-
падна европа. така например един репортаж по телевизия „евронюз“ от на-
чалото на април 2015 г. представя румъния като нова врата за мигрантите 
към европа. той фокусира вниманието върху един нов феномен – малки на-
дуваеми лодки, пълни с бежанци, пристигащи в страната през Черно море 
от турция на път към западна европа. Броят на тези имигранти без доку-
менти, се казва в този репортаж, е малък, много по-малък, отколкото на 
тези в Средиземно море, но той нараства, като повечето от тях са сирийци3. 

Пътят през Черно море обаче е много по-труден и тази тенденция не 
се развива, а румъния остава встрани от наложилото се като основно за-
паднобалканско трасе на миграцията към западна европа. затова и сред 
румънското общество не се налага усещането за мигрантите като заплаха 
за страната. в същото време огромната мигрантска вълна, която залива Бал-
каните се възприема по-скоро като проблем при съседите, който не може да 
се случи при тях.  

  
Съпротивата на Букурещ срещу решението на еС за 

релокация на бежанци

Медийният интерес в румъния към бежанската криза нараства след ре-
шението  на европейската комисия (еК) от май 2015 г. за намиране на изход 
от кризата чрез преместването на 40 000 бежанци от Италия и гърция към 
територията на целия еС, а  еК поема ангажимента да помогне на държа-
вите-членки с по 6000 евро за всеки бежанец. Предложената от еК схема 
предвижда от тях през следващите две години (2016 и 2017) в румъния да 
бъдат настанени малко над 1700 души (1023 от Италия и 682 от гърция)4. 
във връзка с това в румъния се чуват гласове, че в страната към този мо-
мент няма достатъчно места за настаняване на много хора. Изтъква се фа-
ктът, че на територията на цялата страна има шест центъра за настаняване 
на лица, търсещи убежище – в Букурещ, галац, ръдъуц (Сучава), Шомку-
ца-Маре (Марамуреш), гюргево и тимишоара, с общ капацитет от 920 мес-
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та, от които 182 вече са заети. Новината, че в румъния ще се настанят такъв 
голям брой имигранти, много от които идващи от мюсюлмански страни, 
предизвиква протести в Букурещ. Членове на асоциацията „Нова десница“ 
(регистрирана през ноември 2015 г. като политическа партия) протестират 
на два пъти пред представителството на еК в Букурещ и настояват прези-
дентът Клаус Йоханис да не приема плановете на еС, защото „не се знае със 
сигурност каква е опасността от проникването на терористични групи чрез 
имигранти, преминаващи през Средиземноморието“5.

На фона на нарастващите вълни от бежанци през лятото по южните 
граници на европа в края на август 2015 г. вицепремиерът и министър на 
вътрешните работи габриел опря свиква Националния комитет за спе-
циални извънредни ситуации с цел да оцени рисковете от потенциалното 
въздействие на мигрантския поток в европейския югоизток върху нацио-
налната сигурност на страната. Свикани са и парламeнтарните комисии по 
външна политика и отбрана. в същото време в общественото пространство 
се чуват опасения, че бежанците ще започнат да търсят нови пътища към 
западна европа, включително и през румъния6.

Изявлението на президентския съветник по европейска политика ле-
онард орбан от началото на септември 2015 г., че първите бежанци, кои-
то румъния ще приеме чрез приетия от еС механизъм за преместване, ще 
пристигнат в началото на ноември, като постепенно техният брой ще дос-
тигне 1700, предизвиква разгорещени обществени дебати. това се случва 
и на фона на очакванията на срещата на върха в средата на септември еК 
да обяви допълнителни квоти за прием на мигранти. Преобладаващото 
мнение е, че румъния не е готова да приеме такъв голям брой бежанци, а 
най-краен е бившият президент траян Бъсеску, според когото страната из-
общо не трябва да приема бежанци7. в интервю по телевизията Бъсеску ди-
ректно зявява: „това не е нашата игра, не е наш проблем, защото има други в 
европа, които трябва да се справят с решаването му, тъй като те са сред тези, 
които са допринесли за хаоса в тези държави“8. той изтъква, че задължение-
то за прием на бежанци е в противоречие с румънската конституция и на-
стоява, че румъния не може да приеме бежанците, тъй като не е в състояние 
да ги интегрира. Много емоционално той заявява, че румъния се намира в 
най-голяма опасност след втората световна война, защото присъствието на 
мюсюлмани в европа силно увеличава риска от терористични атентати, или 
както той се изразява „тези хора говорят с бомби“9.  
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Премиерът виктор Понта твърдо се противопоставя на Бъсеску, нари-
чайки „ужасяваща“ идеята да се откаже прием на каквито и да било мюсюл-
мани, защото те всички са терористи, още повече че страната има агенции 
за сигурност, които могат да се справят с евентуална терористична заплаха. 
той изтъква необходимостта румъния в този момент да действа като евро-
пейска страна и да покаже солидарност към това, което се случва в европа. 
Според него страната може да приеме 1500 бежанци и това трябва да се из-
ползва като аргумент за приемането ѝ в Шенген. той посочва, че румъния 
няма да поставя присъединяването към Шенген като условие за приемането 
на бежанска квота от страна на Брюксел, но настоява за равно третиране на 
страната си10.

Своята позиция по въпроса за мигрантите изразява и президентът 
Клаус Йоханис. На пресконференция от 7 септември 2015  г. той заявява 
твърдо, че румъния не може да приеме повече от 1785 бежанци, защото 
румънското общество няма капацитет за интегрирането на по-голям брой 
от това. Йоханис вижда във факта, че румъния не е част от шенгенското 
пространство предимство за страната в този момент. Според него Букурещ 
трябва да покаже солидарност със страните, в които има огромен брой бе-
жанци, но категорично се обявява за доброволни квоти, защото е убеден, че 
задължителните квоти не са решение11. 

На 9 септември 2015 г. еК официално обявява пакет от нови мерки за 
справяне с бежанската криза, които включват задължителни квоти за пре-
местването на 120 000 бежанци от Италия, гърция и унгария към други 
страни – членки на еС в рамките на две години. Според определените  кво-
ти, румъния трябва да приеме 4646 бежанци, или 3,87  % от общия брой. 
тези бежанци идват в допълнение към 1785-те, които румъния се съгласява 
да приеме през май 2015 г., така че общият брой става 6351 души12. 

Два дни по-късно президентът Йоханис критикува европейската ко-
мисия за това, че не се е консултирала с държавите членки по отношение 
на броя на бежанците, които всяка от тях може да приеме и отново посочва 
цифрата 1785 като максималният брой бежанци, които румъния може да 
приеме. На пресконференция, дадена седмица по-късно, Йоханис повтаря и 
твърдата си позиция по въпроса за задължителните квоти, като отново из-
тъква, че не става въпрос за това тези хора само да бъдат приети в страната, 
но и да станат част от обществото13. в същото време румънското министер-
ство на външните работи реагира категорично на отправеното от канцлера 
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на австрия искане страните, които не приемат квотния принцип, да бъдат 
наказани с намаляване на структурните фондове с изявление, че една дър-
жава – членка на еС, не може да бъде наказана за това, че не разполага с 
капацитет за приемане и интеграция на наложен брой имигранти14. 

антиимигрантските обществени настроения

едно социологическо проучване, проведено в периода 10 – 15 септем-
ври 2015 г., показва, че много румънци не искат никакви бежанци, а тези, 
които са по-отворени към приемането на мигранти, са на мнение, че стра-
ната сама трябва да реши  какъв да е броят им, а не да бъде принуждавана да 
приема бройка, наложена ѝ от еС. Повече от половината от запитаните (56.2 
%) смятат, че румъния не трябва да приема никакви бежанци, а само 35 % са 
съгласни, че трябва да приеме бежанци. Но и 82 % от тези, които считат, че 
румъния трябва да приеме бежанци, са убедени, че тя сама трябва да опре-
дели квотата. По-малко от 15 % са на мнение, че румъния трябва да приеме 
бройката, определена ѝ от еС15.

На заседанието на Съвета на еС по правосъдие и вътрешни работи на 14 
септември 2015 г. румъния гласува против задължителните квоти (заедно с 
Чехия, Словакия и унгария). в крайна сметка обаче тя е принудена е да при-
еме това решение поради вота на останалите страни членки. При това поло-
жение румънските лидери изпадат в доста неловка ситуация. Непосредствено 
преди заминаването си за Брюксел за извънредното заседание на представи-
телите на 28-те страни – членки на еС, на 24 септември 2015 г., което има за 
цел да сближи европейските страни по проблема с бежанците, президентът 
Клаус Йоханис изненадващо заявява, че Букурещ ще може да се справи с броя 
на бежанците, които еС е предвидил за страната, макар че по принцип е про-
тив налагането на задължителни квоти от страна на комисията16.

Някои политически анализатори в Букурещ определят противоречи-
вата позиция на президента Йоханис като първият му голям гаф след по-
емането на властта през декември  2014 г. Фактът, че румъния е поставе-
на сред най-евроскептичните държави, тези, които се противопоставят на 
демонстрирането на солидарност в еС, се определя не само като неуспех 
за Йоханис, но най-вече като неуспех за румънската външна политика17. в 
същото време се отчита и фактът, че гафовете и обратите в позициите на 
политиците, които превръщат румъния в неудобно малцинство и поставят 
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страната в една група с орбан, показват дълбоко непознаване на правилата 
и механизмите на еС18. 

Министър-председателят виктор Понта се опитва да излезе от неудоб-
ното положение, отправяйки упрек към президента, но и неговата позиция 
е твърде противоречива. в реч пред румънския парламент на 5 октомври 
2015 г. Понта заявява, че е било грешка да се гласува против. Според него 
е било правилно страната му да се обяви против задължителните квоти, 
но румънците са сгрешили като са гласували заедно с унгария и Словакия, 
противно на другите държави-членки и е време страната да има европейска, 
конструктивна и солидарна позиция19.

оттук насетне последователно отстояваната на държавно равнище 
румънска позиция е, че трябва да се премахнат корените на кризата, а не 
само да се търсят решения на последиците от нея, да се постави фокус върху 
опазването на външните граници на еС и оказването на подкрепа на „си-
гурните зони“ в най-близкия периметър на конфликта – Йордания, ливан 
и турция20. в прес-изявлението си след края на извънредното заседание в 
Брюксел на 24 септември 2015 г. президентът Йоханис заявява, че разреша-
ването на кризата е свързано с въпроси на сигурността и посочва, че затова 
е необходимо да се засили външната граница на еС и да се постави акцент 
върху борбата с нелегалния трафик на хора21. Преди заминаването си за ес-
енната среща на върха на европейския съвет в Брюксел на 15 – 16 октомври 
2015 г., където предстои да се обсъждат въпроси, свързани с миграцията, 
президентът Йоханис заявява категоричната позиция, че румъния е и ще 
продължи да бъде част от решението на проблема с мигрантите, че тя се 
отнася отговорно към този проблем и действа солидарно с другите европей-
ски държави22.

в следващите месеци румънските лидери използват всяка възможност, 
за да изтъкнат, че страната не е част от проблема, а от търсенето на решение. 
в крайна сметка, въпреки първоначално изразената солидарна позиция, ру-
мъния не се присъединява към вишеградската четворка и застава плътно зад 
Меркел и търсенето на общоевропейско решение на проблема с мигрантите. 
в същото време Букурещ неотклонно защитава позицията, че не отказва да 
приема бежанци, а просто е против налагането на задължителни квоти.

Същата позиция е защитавана и от новия румънски премиер Дачиан 
Чолош, който настоява приемането на бежанци от страна на румъния да 
става на доброволен принцип, според възможностите на отделните страни 
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да приемат и интегрират мигранти. На заседанието на европейския съвет 
в Брюксел на 17 – 18 декември 2015 г. румъния подкрепя засилването на 
контрола по границите на еС. Чолош повтаря румънската загриженост за 
необходимостта да се контролират мигрантските потоци, както и да се тър-
сят причините за проблема, а не симптомите му23. На съвместна пресконфе-
ренция след срещата си с председателя на еК Жан-Клод Юнкер румънският 
премиер отново изтъква на преден план необходимостта да бъде засилен 
контролът по външните граници на еС24.

Същото се отнася и за позицията на страната относно Шенген – търси 
се всяка удобна възможност, за да се изтъкне румънският принос в охраната 
на външните граници на съюза, който трябва да бъде оценен чрез приемане 
на страната в шенгенското пространство. така например на среща с герман-
ския канцлер ангела Меркел в Берлин в  началото на януари 2016 г. румън-
ският премиер отново изразява желанието на страната си да бъде приета 
в Шенген, като в същото време подчертава, че тя желае да се присъедини 
към един „солиден и надежден“ Шенген и е готова да работи за постигането 
на тази цел“25. На пресконференция след срещата си с френския президент 
Франсоа оланд на 20 януари 2016 г. в Париж Чолош засяга въпроса с 
миграцията, като поставя ударение върху факта, че румъния защитава една 
от най-големите външни граници на еС и изразява надежда, че румънският 
принос в контрола на границите ще бъде оценен подобаващо, в допълнение 
на това, че тя вече е отговорила на всички критерии за присъединяването си 
към шенгенското пространство26.

На срещата на върха на еС в Брюксел на 19 февруари 2016 г. румънски-
ят президент Йоханис настоява за запазване на интегритета на шенгенското 
пространство, като в същото време настоява да се прилагат договорените на 
европейско ранище решения за борба с нелегалната миграция, за ефективна 
охрана на външните граници на еС, където румъния играе активна роля и 
за сътрудничество със страните на произход на мигрантите и транзитните 
държави27.

Междувременно румъния предприема действия, свързани с подготовка-
та за приема на бежанци. още преди да стане известно решението на еК за 
налагането на допълнителни задължителни квоти за прием на бежанци от 
страните-членки на еС, румънският парламент приема решение за създава-
нето на специална парламентарна комисия по въпросите на миграцията, бе-
жанците и търсещите убежище и се обмисля анализ на законодателството, 
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което да позволи интеграцията на потенциалните имигранти28. На 16 септем-
ври 2015 г. румънското правителство приема Национална стратегия за ими-
грацията за периода 2015 – 2018 г. и План за действие за 2015 г. с цел „създа-
ването на гъвкава система за прием на мигранти, като в същото време се об-
ръща специално внимание на граждани, идващи от държави със силен миг-
рационен потенциал, или такива, които могат да представляват опасност за 
националната сигурност“29. Министър-председателят виктор Понта иниции-
ра публична дискусия за интеграцията на бежанците, като в началото на ок-
томври 2015 г. организира среща с представители на гражданското общество, 
на която представя инициативата за създаването на вътрешноправителстве-
на институция, натоварена със задачата да хармонизира законодателството и 
да съдейства за сътрудничеството между различни министерства, държавни 
агенции и неправителствени организиции, работещи в тази сфера30. така е 
създадена Националната коалиция за интеграция на мигрантите, включваща 
правителствени органи и неправителствени организации, занимаващи се с 
въпроса за бежанците, която трябва да провежда ежемесечни заседания и чи-
ято основна цел е подобряване на институционалната и правна рамка по въ-
просите на миграцията. Първата среща е проведена на 26 октомври 2015 г. и 
на нея се обсъждат въпроси като опростяване на процедурата за издаване на 
идентификационни документи, подобряване на  възможностите за изучаване 
на румънски език, достъпа до образование и здравеопазване31. всъщност това 
е една добра инициатива, но в крайна сметка тя не се реализира, защото дей-
ността на тази институция замира, след като премиерът виктор Понта подава 
оставка през ноември 2015 г. 

Законодателни и нормативни промени, свързани с 
мигрантския натиск

С цел да бъдат организирани мерки, приложими в случай на масова 
миграция през румънската граница, румънското правителство приема Из-
вънредна наредба № 53/2015 г., която влиза в сила от 6 ноември 2015 г. тя 
предвижда възможността в подобни случаи с нареждане на ръководителя 
на генералната инспекция на гранична полиция да бъдат създадени един 
или няколко интегрирани центрове, осъществяващи дейности по гранич-
ния контрол, защитата на общественото здраве и изясняване на правния 
статус на чуждите граждани, пресичащи румънската граница32. 
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в средата на декември 2015 г. румънският парламент приема специа-
лен закон, с който внася промени в нормативната уредба по отношение 
на чужденците33. Според действащия дотогава закон № 122 от 2006 г. за 
предоставяне на убежище в румъния, включително неговите изменения 
и допълнения, търсещите убежище получават от държавата средства в 
размер на 3 леи на ден на човек за храна, 1,8 леи за настаняване и 0,6 леи за 
други разходи. те също така могат да се възползват от безплатна първична 
медицинска помощ и спешно болнично обслужване, както и от безплатно 
лечение в случай на остри или хронични заболявания. освен това им се 
осигурява задължително начално образование за децата, участие в дейности 
за културна интеграция, достъп до пазара на труда, една година от датата 
на подаване на искането за предоставяне на убежище (в случаите, когато 
процедурата за убежище не е финализирана).34 

Новият закон е насочен към осигуряване на по-благоприятни условия 
на живот на търсещите убежище в страната в съответствие с европейското 
законодателство по отношение на осигуряване на международна закрила. 
така например според този закон търсещите убежище в румъния получават 
правото на достъп до пазара на труда три месеца след подаване на молбата 
за убежище. в тази връзка месец по-късно румънското правителство взема 
решение, според което лица, търсещи убежище в страната, ще получават от 
румънската държава по 10 леи на ден за храна, 67-100 леи на сезон за дрехи, 
450 леи месечно за наемане на жилище и 120 леи на месец за покриване на 
битови нужди (1 румънска лея = 0,22 евро)35. 

 На 23 декември 2015 г. румънският министър на вътрешните работи 
Петре тоба дава пресконференция по въпроса за ситуацията на граничните 
пунктове, на която обявява плановете на правителството наред с вече съ-
ществуващите шест бежански центрове на територията на страната да бъдат 
създадени още три във връзка с вероятността от увеличаване на мигрант-
ския поток на общоевропейско ниво, което може да засегне и румъния36.

всичко това се случва на фона на разразилия се дипломатически скан-
дал  със съседна унгария, след като тя огласява плановете си да издигне 
ограда от бодлива тел и по границата с румъния, каквато е построила вече 
по границата със Сърбия. унгарският премиер виктор орбан заявява, че 
няма да се поколебае да изгради защитни съоръжения и по границата с ру-
мъния „в деня, в който бежанците решат да поемат по този маршрут“37. След 
взаимни атаки, разменени между румънския премиер виктор Понта и ми-
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нистърът на външните работи на унгария Петер Сиярто, в дискусията се 
включват и министърът на външните работи на румъния Богдан ауреску, 
както и някои от лидерите на румънските политически партии. Много ряз-
ко е изказването на ауреску на 19 септември 2015 г., в което той открито 
критикува унгарските планове, заявявайки, че „издигането на огради, които 
ще поставят граници в цивилизована европа, е по-скоро аутистичен и не-
приемлив жест, противоречащ на европейския дух“38. 

в крайна сметка в този конфликт, породен от бежанския проблем, про-
зира традиционната вражда между двете съседни държави, в чиито отно-
шения нерядко прехвърчат искри и в този смисъл можем да се съгласим с 
един анализ, публикуван в сп. „Икономист“, че „сблъсъкът между двете из-
точноевропейски държави – членки на еС, може би е повече политически, 
отколкото свързан с бежанците“39.

в същото време румъния проявява активност при изработването на 
съгласувана позиция със своите съседи по проблема с бежанците. На 24 ок-
томври 2015 г. в София е проведена тристранна среща на премиерите на 
България, румъния и Сърбия, на която е решено трите правителства да 
действат координирано във всички акции и политики по отношение на бе-
жанците. те отправят и предупреждение, че ще затворят границите си за 
мигрантите, ако държави като германия затворят своите40. 

всъщност тази среща става повод за поредния сблъсък между румън-
ския президент Йоханис и премиера Понта, при който минстър-председате-
лят е упрекнат, че не се е консултирал с президента преди заминаването си 
за София и не е имал мандат да поема ангажимент41.

 Междувременно се забелязва значително нарастване на процента от 
румънските граждани, които са против приемането на бежанци в страна-
та. така например едно проучване на общественото менение от декември 
2015 г. отчита, че 80,2 % от румънците не са съгласни с настаняването на 
бежанци в румъния42.   

През 2015 г. румъния регистрира на общо 1266 заявления на хора, тър-
сещи убежище, което бележи намаляване на броя в сравнение предходната 
година, когато молбите за убежище достигат 1545. от тях 472-ма получават 
някаква форма на убежище в румъния, в сравнение с одобрените 691 молби 
през 2014 г. Повечето от търсещите убежище (541) са от Сирия, следвани от 
тези от Ирак (214) и афганистан (96).43 

•  АнетА мИхАЙлОвА •



329

от началото на 2016 г. в румънската преса започват да излизат тре-
вожни съобщения за вероятността бежанците да сменят своя маршрут по 
пътя към западна европа. така например, на 16 януари  2016 г. срещаме ин-
формацията, че за първи път мигранти се опитват да нахлуят в румъния от 
Сърбия. Става въпрос за група от 60 нелегални мигранти, мъже на средна 
възраст между 20 и 40 години, които са задържани от румънските гранични 
власти. те са от Пакистан, Ирак, афганистан, Сомалия и Мароко и са били 
открити благодарение на термокамери44. 

Няколко дни по-късно в интервю за ройтерс унгарският външен ми-
нистър говори за неспособността на европа да пази границите си и заявява, 
че унгария е готова в рамките на два дни да изгради стена по границата с 
румъния, ако бежанците променят трасето си към западна европа през ру-
мъния. Коментарът на агенцията е, че с оглед на процесите по Балканския 
маршрут до края на годината румъния може да стане популярен маршрут 
за имигранти. в статия във в. „адевърул“ от 2 февруари 2016 г. озглавена 
„румъния неусетно се превръща в транзитна държава за бежанците от ори-
ента“ се казва, че страната започва все повече да усеща натиска на мигра-
ционната вълна и че преградите, издигнати от унгарците по границите, на 
практика поставят румъния на пътя на бежанците. в тази връзка се посочва 
фактът, че в сравнение с първия месец на предходната година броят на ими-
грантите, заловени да влизат нелегално в страната, е нараснал седем пъти. в 
същото време се поставя акцент върху перспективата, когато бъдат отхвър-
лени от богатите европейски държави поради липса на причини, да получат 
убежище, много имигранти да изберат румъния като дестинация, най-мал-
кото временно, докато нещата на запад се успокоят. Бежанският поток не 
винаги е свързан с войната в Сирия и Ирак, отбелязва изданието45. 

в началото на февруари 2016 г. румънското правителство одобрява ре-
шение за отпускане на допълнителен бюджет за Министерството на външ-
ните работи в размер на 550 000 леи, които да бъдат предоставени за спешна 
хуманитарна помощ на бежанците. в прессъобщение на правителството се 
казва, че румъния се присъединява към донорските държави, участващи в 
Конференцията на високо равнище за бежанците  в лондон на 4 февруари 
2016 г., и че хуманитарната помощ ще бъде отпусната за програми, коорди-
нирани от ооН, като Плана за хуманитарна реакция в Сирия и регионал-
ния план за бежанците и устойчивостта46.
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На 23 февруари 2016 г. румънската имиграционна служба (IGI) съобща-
ва, че през следващите две години страната ще приеме общо 6205 бежанци. 
за 2016 г. техният брой е определен на 1705, като първата вълна се очаква 
да пристигне в началото на месец март – 190 от Италия и 125 от гърция47. в 
началото на март 2016 г. в румъния пристигат първите 15 души от гърция 
по споразумението за релокация, които са настанени в бежанския център в 
гюргево. тази новина предизвиква нова вълна от обществено недоволство. 
Изразяват се опасения, че капацитетът на съществуващите бежански цен-
трове в страната (1500 места) е недостатъчен, за да поеме огромния брой 
бежанци, които се очаква да пристигнат в румъния в следващите две го-
дини. Хората негодуват, че са „дискриминирани“ в собствената си страна в 
сравнение с бежанците и се изтъква фактът, че около 80000 румънски граж-
дани напускат страната всяка година, за да работят в чужбина, гонени от 
бедността и липсата на перспектива48.

Същевременно в общественото пространство продължава да се гене-
рира страх. в средата на март 2016 г. един от най-четените румънски вестни-
ци „ромъния либера“ препечатва на първа страница материал от едно руско 
издание, в което румъния е представена като център на алтернативен марш-
рут от турция през Черно море след затварянето на балканския маршрут, 
последвало споразумението от 7 март между еС и турция49. Към това тряб-
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ва да се добави и напрежението, предизвикано от терористичната атака в 
Брюксел на 22 март, при която са ранени четирима румънци. опасенията  от 
нарастваща терористична заплаха в световен мащаб водят до решението в 
румъния след двугодишно прекъсване отново да започне работа Бюрото за 
борба с тероризма50. 

в условията на засилване на антиимигранските настроения на общоев-
ропейско и на национално ниво не е случайно, че според едно проучване на 
румънското обществено мнение, направено в периода 21 – 28 март 2016 г., 
84,6 % от анкетираните румънци са против заселването на имигранти в ру-
мъния, а 88,3 % от тях казват, че не са съгласни бежанците/имигрантите да 
се заселят в близост до мястото, където живеят51. Процентът на неодобре-
ние сред обществото е по-висок в сравнение с проучванията от декември 
(80,2 %) и септември 2015 г. (65,3 %). това е обяснимо, като се има предвид, 
че данните са събрани малко след атентатите от 22 март в Брюксел и на фона 
на разгорещени дискусии около предполагаемата връзка между тероризма 
и последните вълни от имигранти.

терористичната атака в Брюксел съвпада по време с посещението на 
румънския президент Клаус Йоханис в турция на 23 – 23 март 2016 г., при 
което той потвърждава даденото по-рано обещание за строеж на джамия 
в Букурещ и това става повод за полемика в общественото пространство 
по отношение на „ислямизацията“ на европа и националната сигурност52. в 
разгорялата се по въпроса обществена дискусия отново се откроява особено 
силно гласът на бившия президент и тогавашен лидер на Партията Народно 
движение траян Бъсеску. На 25 март 2016 г. Бъсеску заявява, че е „безрезер-
вен“ противник на идеята за ислямизация на европа и критикува прези-
дента Йоханис, че е подновил разговорите на най-високо равнище с турция 
за строежа на джамия в Букурещ. Бившият румънски президент изтъква, 
че тази ислямизация се извършва чрез приемането на ислямски мигранти 
без какъвто и да било контрол, без да е ясно какво те биха направили в бъ-
деще и дали биха могли да се адаптират към европейския начин  на живот. 
„румъния трябва да остане християнска, да следва пътя си на християнска 
държава, румънският народ трябва да следва пътя си на християнски нород 
и не е необходимо да засилваме ненужно влиянието на ислямската религия 
в румъния,“ заявява той53. 

Междувременно е подновена полемиката със съседна унгария по въ-
проса за издигането на ограда по границата между двете страни, след като 
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на 29 февруари 2016 г. в обръщение към нацията унгарският премиер вик-
тор орбан заявява, че е наредил на министрите на вътрешните работи и на 
отбраната да започнат работа по граничните огради в подготовка за очаква-
ния скок на миграцията през следващите месеци54. Продължават и опитите 
за изработване на координирана позиция на румъния с южната ѝ съседка 
България. По време на визитата си в русе на 8 април 2016 г. румънският 
министър на вътрешните работи Петре тоба се среща с българския вице-
премиер и министър на вътрешните работи румяна Бъчварова. Двамата се 
договарят да координират действията си за ефикасното справяне с някои 
ситуации, които могат да възникнат при евентуална промяна на мигрант-
ския поток55. 

в началото на май 2016 г. е огласен  законопроект на еК, според който 
страните – членки на еС, които откажат да приемат бежанците въз основа на 
договорените квоти, могат да бъдат глобени с по 250 000 евро на бежанец. в 
конкретния случай с румъния това означава, че евентуален отказ да приеме 
бежанци може да ѝ струва глоба от над 1 милиард евро. въпреки непрекъс-
нато изразяваната солидарност на румънското правителство с търсенето на 
общоевропейско решение на мигрантския проблем румънската реакция на 
този законопроект е доста остра56. в изявление пред медиите депутатът от 
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социалдемократическата партия и председател на Комисията по европейски 
въпроси в румънския парламент ана Бирчал заявява, че налагането на кво-
ти за прием на бежанци не е и няма да бъде решение на мигрантската криза. 
тя отправя критика към последното предложение на еК, с което не само се 
изискват задължителни квоти за прием на бежанци от държавите членки, 
но и се предвиждат санкции при евентуален отказ. Според нея приносът на 
една държава в справянето с кризата не може да се измерва само с цифри, а 
трябва да се отчита цялостният принос. Бричал припомня сериозното учас-
тие че румъния в операциите на Frontex, както и в действията на Интерпол, 
европол и европейската служба за подкрепа в областта на убежището57.

в един анализ на агенция „Стратфор“ от средата на май 2016 г. се чертае 
възможността с оглед на променилата се ситуация по балканското трасе на 
миграцията и несигурността, идваща от турция, и опасността от провал на 
споразумението между еС и турция, позицията на България и румъния да 
се промени коренно и мигрантският поток да се пренасочи през тях58. По-
добни опасения са изразени и в румънската преса,59 като, парадоксално, ед-
новременно с това срещаме интересния факт, че половината от бежанците, 
които е трябвало да бъдат преместени от гърция в румъния, са се оттеглили 
от програмата за преместване и са изчезнали! Посочва се и че повечето от 
бежанците, които е трябвало да бъдат в България, също са избягали. Цити-
рат се официалните данни, обявени от гръцките власти, според които 32 от 
67 кандидати за убежище,  които е трябвало да бъдат прехвърлени в румъ-
ния, вече са отказали от това60.

Мерки за сигурност по границата

През август 2016 г. румъния засилва мерките за сигурност по границата 
със Сърбия във връзка със зачестилите опити за незаконно преминаване 
на границата. Считано от 19 август съвместни патрули на жандармеристи и 
гранични полицаи, както и хеликоптер на главна инспекция на авиацията 
патрулират в югозападната част на румъния. румънската полиция използва 
високотехнологично оборудване за предотвратяване на незаконно пресича-
не на мигрантите, включително сензори, които откриват топлината на тяло-
то и разпознават сърдечните удари. Правителството инвестира сериозно в 
тази технология за сигурност, което кара мигрантите да правят все по-ри-
сковани опити в придвижването си на запад61. 
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През следващите няколко месеца се наблюдава тенденцията за посто-
янно нарастване на броя на нелегално влизащите на румънска територия от 
Сърбия и от България на път за Централна европа, т.е. румъния реално се 
превръща в алтернативен маршрут след практическото затваряне на бал-
канския маршрут. въпреки затягането на мерките за сигурност няма при-
знаци за намаляване на усилията на мигрантите да влязат в европа, тъй като 
все повече и повече хора са принудени да заобикалят през румъния поради 
блокади в наложилия се като основен западнобалкански път. Независимо 
от засилването на контрола по границите, румънската гранична охрана сре-
ща все по-големи трудности в овладяването на огромния брой хора, преми-
наващи  през страната62.

През есента на 2016 г. възниква спор между румънските и сръбските 
власти по отношение на бежанците. румънската полиция обвинява съсе-
дите на югозападната граница, че отказват да приемат обратно мигрантите, 
които незаконно преминават границата, като по този начин нарушават спо-
разумението между двете страни. румънските власти сигнализират за про-
блеми с реадмисията на чужденците, които са влезли нелегално от Сърбия 
в румъния, като сръбската страна е отказала да приеме обратно близо 300 
такива лица от края на септември. от 300 бежанци, заловени през година-
та, често чрез съвместни действия на сръбските и румънските полицейски 
служби, повече от 200 са останали в румъния. Имигрантите пресичат юго-
западната граница почти ежеседмично. През годината други 100 имигранти 
са влезли незаконно в румъния от България, но тя ги е приела обратно в 
рамките на споразумението за реадмисия. На 10 ноември 2016 г. вътрешни-
те министри на румъния и Сърбия подписват протокол за извършване на 
съвместни патрулни дейности по общата им граница63.

По време на 71-вата сесия на оС на ооН през септември 2016 г. в Ню 
Йорк, чийто основен фокус са въпросите на миграцията, румънският пре-
миер Дачиян Чолош използва възможността, за да подчертае, че румъния 
напълно споделя общата отговорност за справяне с големия приток на бе-
жанци. той добавя, че страната му използва всички възможности, за да даде 
своя принос в тази насока, в това число и предоставянето на хуманитарна 
помощ на турция, Йордания, ливан, Ирак и афганистан и осигуряването 
на „временен подслон“ за бежанците в Спешния транзитен център в тими-
шоара64. в речта си на първата среща на високо равнище по време на сесията 
румънският министър на външните работи лазар Команеску от своя стра-
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на подчертава важността на международното сътрудничество за справяне 
с това явление, настоявайки, че ударението трябва да се постави върху пре-
махване на причините за появата му65. 

възниква известно недоразумение във връзка с твърдението на амери-
канския президент Барак обама, че седем страни, в това число румъния, са 
се съгласили да приемат десет пъти повече бежанци  отколкото през 2015 г. 
затова румънското външно министерство уточнява в специално изявление 
в пресата, че на срещата на върха по въпросите на миграцията в Ню Йорк, 
румъния не е поемала допълнителни ангажименти по схемата за релокация 
на бежанците66. такова изявление прави и Чолош веднага след завръщането 
си от Ню Йорк67. 

в края на 2016 г. е публикувана информация за едно интересно про-
учване на Клужкия университет Бабеш-Боляй за това как е представена 
кризата с бежанците в западните онлайн медии и в румънските медии. в 
германия се забелязва негативна тенденция след ноември 2015 г. По отно-
шение на румъния най-коментирани са статиите, свързани с бежанци от 
мюсюлмански произход. На обратния полюс са статии, които поставят въ-
проса за бежанците в контекста на руското влияние в конфликта в Сирия и 
настояват европа да понесе морална отговорност и да ги приюти. Според 
това изследване мненията в румъния по този въпрос са доста поляризира-
ни, отчита се липсата на добър анализ, което от своя страна генерира страх 
в обществото68. 

По данни на генералния инспекторат за имиграцията през 2016 г. в ру-
мъния са подадени 1886 молби за убежище, които са с 49 % повече спрямо 
предходната година. това е така, защото въз основа на решенията на еС в 
страната са преселени 554 души от гърция и Италия. Повечето лица, тър-
сещи убежище, са от Сирия – 816 души, 472 от Ирак, 93 от Пакистан и 80 
от афганистан. в 824 от случаите е била предоставена някаква форма на 
закрила – 590 са получили статут на бежанец и 234 на субсидиарна закрила, 
като общият процент на одобрение е 73 %. Съобщава се, че в рамките на 
програмата за интеграция са записани общо 479 души69. 

в заключение може да се каже, че през разглеждания период отноше-
нието на румъния към мигрантската криза най-общо се движи в амлитуда-
та между почти тотално неглижиране до повишено внимание. румъния не 
е част от Балканския маршрут на мигрантите, но в този период възниква 
реалната възможност тя да се прeвърне във вторичен маршрут на мигра-
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цията, след като много от страните по балканския път затварят границите 
си. румъния не затваря своите граници, но предприема мерки за справяне 
с кризата и за повишаване на капацитета по границата. въпреки първона-
чалната негативна реакция, в крайна сметка румъния приема наложените 
й от еК квоти за разселване на бежанци и през 2016 г. започва да приема 
първите мигранти от гърция и Италия. в същото време тя използва всяка 
възможност, за да изрази своята твърда позиция, че приемането на бежанци 
трябва да става на доброволен, а не на квотен принцип и че решаването на 
мигрантския проблем може да стане само по пътя на засилен контрол на 
външните граници на еС и търсене на причините за проблема, а не само на 
начини за справяне с последиците му.  
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иЗБрана ХрОнОлОГиЯ  
на МиГраЦиОнната криЗа  
ПО ЗаПаднОБалканСкиЯ 

МаршрУт

Краят на април 2011 г. Първата група от около 250 сирийски бежанци прис-
тига в граничната турска провинция Хатай.

Декември 2012 г. гърция завършва изграждането на 10,5 км стена на грани-
цата с турция.

Ноември 2013 г. България приема решение за изграждането на преградно 
съоръжение на границата с турция (строителството започва през 
март 2014 г.).

2014 г. Йордания и ливан де факто затварят границите си за бежанци. турция 
се превръща в държавата, приела най-голям брой бежанци в света.

Август 2014 г. Начало на масова емиграция на граждани на Косово (150 000 
души напускат страната между август 2014 и февруари 2015 г.) към 
западна европа през Сърбия и унгария. 

25 януари 2015 г. Извънредни парламентарни избори в гърция. лидерът 
на СИрИза алексис Ципрас формира коалиционно правителство. 
то търси нестандартни методи, за да накара партньорите от еС да 
облекчат гръцкото дългово бреме.  

19 февруари 2015 г. Министрите на вътрешните работи на Сърбия, австрия 
и унгария обсъждат в Белград мерки срещу нелегалната имиграция 
на косовски граждани.

9 май 2015 г. Македонската полиция се изтегля от границата със Сърбия 
поради  конфликта в Куманово. 

13 май 2015 г. европейската комисия приема „европейска програма за миг-
рацията“, която въвежда квотна схема за преместване и презаселване 
на 20 000 мигранти между страните членки. (България – 216, Хърва-
тия – 315, румъния – 657, Словения – 2017). 



•  Бежанската криза и Балканите (2015 – 2016)  •

342

 асоциираните държави са поканени да участват в схемата. все още се 
използва наименованието „средиземноморски път“.

27 май 2015 г. европейската комисия увеличава предвидените за преразпре-
деление мигранти на 40 000 (24 000 от Италия и 16 000 от гърция).

1 юни 2015 г. телевизионно интервю на канцлера ангела Меркел, в което тя 
описва германия като страна на имиграцията и призова трудовият ѝ 
пазар да бъде отворен за бежанци, а чужденците да се чувстват добре 
дошли. 

5 юни 2015 г. Правителството на Сърбия създава работна група по пробле-
мите на смесените миграционни потоци, в която са включени пет 
министерства и комисариатът  за бежанците и миграцията. ръково-
дител е социалният министър александър вулин.

7 юни 2015 г. Извънредни парламентарни избори в турция. за първи път 
след 1999 г. няма излъчено мнозинство, което да успее да формира 
правителство. Неуспешните преговори за съставяне на управляваща 
коалиция предизвикват политическа криза и нови избори през есен-
та. отслабват контролът върху движението на мигранти на турска 
територия, които масово се отправят към морската граница с гърция.

16 юни 2015 г. Македония приема законови промени, които позволяват на 
търсещите убежище да преминат през страната за три дни. 

17 юни 2015 г. След неуспешен опит на министрите на вътрешните работи 
на страните – членки на еС, да приемат спешен план за разпределе-
нието на новите  имигранти, унгария приема решение за издигане на 
ограда с височина четири метра на границата със Сърбия. 

29 юни 2015 г. На границата между Сърбия и Македония започват да патру-
лират  съвместно полицаи от Сърбия и унгария, екипирани с термо-
камери.

1 юли 2015 г. австрия, Сърбия и унгария призовават европейския съюз да 
положи повече усилия в борбата срещу трафика на хора през Балка-
ните.

8 – 10 юли 2015 г. обиколка на канцлера ангела Меркел в западните Балка-
ни.

9 юли 2015 г. в Белград ангела Меркел заявява, че еС ще помогне на Балка-
ните и унгария да се справят с притока от бежанци.
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13 юли 2015 г. унгария започва изграждането на ограда на границата със 
Сърбия

4 август 2015 г. България започва да изгражда нов участък от оградата на 
границата с турция.

7 август 2015 г. гърция иска финансова помощ от еС, за да се справи с миг-
рационния проблем. 

13 август 2015 г. Берлин преценява като „неприемливо“ за европа това, че 
голяма част от искащите убежище в германия са имигранти от Бал-
каните.

19 август 2015 г. След заседание на Съвета за сигурност на република Маке-
дония правителството обявява извънредно положение на южната и 
на северната граница за срок от 30 дни. 

20 – 22 август 2015 г. Хиляди мигранти се опитват да нахлуят от гърция 
в Македония и влизат в сблъсък с македонската полиция, която из-
ползва палки, сълзотворен газ и шокови гранати, за да ги отблъсне. 

27 август 2015 г. Страните от западните Балкани участват в среща на върха 
във виена, посветена на бежанската криза. 

28 август 2015 г. 71 трупа на имигранти са извадени от камион, открит изо-
ставен на аварийната лента на магистрала в Източна австрия. Смята 
се, че телата са на сирийци. задържани са трима българи и един аф-
ганистанец. впоследствие в България и унгария са задържани още 
двама българи.

31 август 2015 г. Kанцлерът ангела Меркел заявява на пресконференция 
„Ние [германците] ще се справим“ с интеграцията на бежанците.

3 септември 2015 г. Светът е разтърсен от снимката на 3-годишно дете от 
Сирия, чийто труп изплува на турския бряг, след като лодката, в коя-
то семейството му се опитвало да стигне до гърция, се обърнала.

4 септември 2015 г. вътрешните министри на Македония, Сърбия, австрия 
и заместник-държавният секретар на унгарското вътрешно минис-
терство подписват в охрид меморандум за разбирателство, посветен 
на мерките за справяне с големия наплив на бежанци и имигранти.

9 септември 2015 г. европейската комисия предлага извънредно (в до-
пълнение към квотите, определени през месец май) преместване на 
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120 000 души от гърция, унгария и Италия в други страни членки. 
(България – 1600, Хърватия – 1064, румъния – 4646, Словения – 631).

15 септември 2015 г. (решението влиза в сила няколко часа по-рано.). унга-
рия затваря границата си със Сърбия, като влизат в сила промените 
в законодателството, съгласно които граничният контрол ще бъде 
значително засилен, започват да се налагат по-сурови наказания на 
влизащите незаконно в страната и се увеличава срока на лежане в 
затвора за осъдени трафиканти на хора. унгария обявява извънред-
но положение в две от южните си области по границата със Сърбия 
заради миграционната криза.

16 септември 2015 г. Стотици мигранти се опитват да пробият оградата 
на сръбско-унгарската граница при Хоргош, използвайки деца като 
„живи щитове“. унгарската полиция ги отблъсква със сълзотворен 
газ и водни оръдия.

17 септември 2015 г. 13 000 мигранти влизат в Хърватия след затварянето 
на сръбско-унгарската граница. Хърватия затваря седем от осемте 
гранични пункта със Сърбия.

20 септември 2015 г. Извънредни парламентарни избори в гърция. алекси 
Ципрас формира ново коалиционно правителство.

21 септември 2015 г. Хърватия спира целия товарен трафик от Сърбия през 
общата им граница заради пренасочването на миграционните по-
тоци, които не са допуснати в унгария. Сърбия обявява „търговска 
война“.

22 септември 2015 г. Извънреден Съвет на еС по правосъдие и вътрешни 
работи приема с мнозинство плана на еК за извънредно преместване 
на 120 000 мигранти в страните членки. Чехия, унгария, румъния и 
Словакия гласуват „против“. 

25 септември 2015 г. Хърватските власти вдигат блокадата на границата 
със Сърбия, а сръбското правителство отменя контрамерките срещу 
Хърватия. 

30 септември 2015 г. европейската комисия предлага средства в размер от 1 
милиард евро за турция и 17 милиона евро за Сърбия и Македония, 
„за да се справят с предизвикателствата на миграцията“.
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8 октомври 2015 г. На конференция за Източносредиземноморския и за-
паднобалканския маршрут в люксембург страните от еС одобряват 
отпускането на 17 милиона евро за Сърбия и Македония.

16 октомври 2015 г. Железопътният трафик между Хърватия и Словения е 
спрян поради невъзможността на словенските власти да обработват 
и контролират пристигащите мигранти. унгария обявява, че е завър-
шила изграждането на 348 км ограда с Хърватия и ще затвори грани-
цата в полунощ. 

16 октомври 2015 г. афганистански мигрант е улучен смъртоносно от ри-
кошет на български граничар след нелегално преминаване на грани-
цата от турция. 

21 октомври 2015 г. Словенският парламент, след продължили цяла нощ де-
бати,  приема законодателни промени, които дават ограничени поли-
цейски правомощия на армията (спиране, направляване и задържа-
не на хора) с цел включване ѝ в решаването на мигрантската криза. 
аргументите за взимането на решението са нарастването на потока 
и физическото изтощение на полицаите, които работят повече от ме-
сец без почивка в изключително тежки и опасни за здравето условия. 
гласуването обединява управляващи и опозиция. 

22 октомври 2015 г. Словения иска помощ от еС, след като 12 600 мигранти 
влизат в страната за 24 часа. Напрежение между Хърватия и Слове-
ния.

25 октомври 2015 г. Извънредна среща на еС в Брюксел по миграционната 
криза на Балканите. участват австрия, албания, Македония, Бълга-
рия, германия, гърция, румъния, Словения, Сърбия, Хърватия и ун-
гария. Приет е план от 17 точки за  подобряване на сътрудничеството 
между страните по маршрута.

30 октомври 2015 г. Железопътният трафик между Хърватия и Словения 
е възстановен, след като словенското министерство на вътрешните 
работи организира система за регистрирането на мигрантите във 
влаковете. те се придвижват директно от сръбската до словенската 
граница без право на слизане на хърватска територия. 

1 ноември 2015 г. Нови извънредни парламентарни избори в турция, спе-
челени от партията на р.т. ердоган. Създава се стабилна основа за 
преговори еС – турция по овладяване на мигрантската криза.
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3 ноември 2015 г. Канцлерът на германия ангела Меркел на пресконферен-
ция защитава  политиката си към мигрантите, като предупреждава, 
че затварянето на границите в европа може да доведе до военен кон-
фликт на Балканите. 

8 ноември 2015 г. Първи парламентарни избори в Хърватия, след като стра-
ната става член на европейския съюз. Мигрантската криза се пре-
връща в един от основните дискусионни въпроси в предизборната 
кампания.

11 ноември 2015 г. Словения започва да изгражда ограда по границата с 
Хърватия „в отговор на мигрантската криза“ след посещение на ун-
гарския премиер виктор орбан.

13 ноември 2015 г. Привърженици на „Ислямска държава“ организират се-
рия от атентати в Париж. атентатите променят становището на во-
дещите европейски политици в посока на засилен граничен контрол 
и ограничаване на мигрантите. един от атентаторите е прекосил за 
няколко дни през месец октомври маршрута турция – гърция – Ма-
кедония – Сърбия – Хърватия – австрия.

18 ноември 2015 г. вътрешните министри на Словения, Хърватия, Сърбия 
и Македония се споразумяват да допускат на своя територия само 
мигранти от Сирия, афганистан и Ирак. решението е обявено пуб-
лично от Словения.

27 ноември 2015 г. австрия започва да изгражда ограда по границата си със 
Словения.

29 ноември 2015 г. Първа сделка еС – турция. еС дава  безвъзмездно 3 
млрд. евро за бежанците в турция и обещание за безвизов режим за 
турски граждани от октомври 2016 година при принципна договорка 
анкара да задържа бежанската вълна от изток.

14 декември 2015 г. След две години чакане Сърбия отваря първите две пре-
говорни глави за влизане в еС. 

23 декември 2015 г. румънският министър на вътрешните работи Петре 
тоба дава пресконференция по въпроса за ситуацията на гранични-
те пунктове, на която обявява плановете на правителството наред 
с вече съществуващите шест бежански центрове на територията на 
румъния да бъдат създадени още три във връзка с вероятността от 



347

увеличаване на мигрантския поток на общоевропейско ниво, което 
може да засегне и румъния.

Януари 2016 г. Поведението на гърците от островите дава основание на 18 
евродепутат (14 от тях са от гърция) да ги предложат за Нобелова 
награда за мир.

5 януари  2016 г. Словения разрешава само на мигрантите, които са надлеж-
но описани в транспортните документи, да влизат от Хърватия. 

16 януари  2016 г. за първи път са разкрити мигранти, които опитват да 
проникнат нелегално в румъния от Сърбия.

20 януари  2016 г. австрия обявява, че ще приеме само 37 500 търсещи убе-
жище през 2016 г. Македония затворя временно границата с гърция. 
Хърватия обявява, че ще пропуска само мигранти, които заявяват 
желание да се установят в австрия или германия. 

1 февруари 2016 г. Македония отново затворя временно границата с гър-
ция.

5 февруари 2016 г. На срещата на полицейските шефове от Македония, 
Сърбия, Хърватия, Словения и австрия в Скопие е договорено освен 
регистрацията и проверката на бежанците да се предприемат много 
по-строги мерки и процедури при тяхното преминаване с осигуря-
ването на жива сила и оборудване при охраната на границата, както 
и данните от регистрацията да бъдат вкарвани в националните им 
бази, които могат да бъдат обменяни между петте страни.

5 и 6 февруари 2016 г. Неформална среща на външните министри на еС 
в амстердам, на която са поканени представителите на балканските 
страни и турция.

8 февруари 2016 г. Македония започва да строи втора ограда с гърция.
14 февруари 2016 г. австрия предупреждава, че ще приема бежанци само 

от държави с военни конфликти, което трябва да бъде установено от 
страните по западнобалканския маршрут.

15 февруари 2016 г. лидерите на вишеградската група се срещат в Прага с 
българския премиер Бойко Борисов и македонския президент геор-
ге Иванов. Прието е решение македонско-гръцката граница да бъде 
затворена в средата на март, ако гърция не е в състояние да опази 
южната си граница. вишеградските страни ще помагат на Македо-
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ния и държавите от западнобалканския маршрут да опазват своите 
граници.

17 февруари 2016 г. По инициатива на словенския премиер в Брюксел се 
провежда среща за обсъждане на проблема със западнобалканския 
маршрут с участието на президента на европейския съвет (туск), 
председателя на европейската комисия (Юнкер), премиерите на Сло-
вения (Церар) и Хърватия (орешкович) и президентите на Сърбия 
(Николич) и Македония (Иванов)

18 февруари 2016 г. На среща в загреб началниците на полицията на Хър-
ватия, Сърбия, Словения и Македония се споразумяват за съвмест-
на регистрация (с вземане на биометрични данни) на мигрантите на 
гръцко-македонската граница и организираното им извозване до ав-
стрия. (Споразумението влиза в сила от 22 февруари.)  

19 февруари 2016 г. австрия обявява нови мерки за контрол на миграцията: 
дневно ще приема само 80 апликации за убежище и ще разрешава до 
3200 мигранти да преминават на път за германия.

21 февруари 2016 г. Македония обявява, че няма да допуска повече афга-
нистански граждани на своя територия, след като същото правят 
Сърбия,  Хърватия и Словения.

22 февруари 2016 г. австрия изпраща полицаи на гръцко-македонската 
граница. Словения разполага армията по границата с Хърватия.

24 февруари 2016 г. във виена се провежда среща на министрите на въ-
трешните работи на девет държави от западнобаланския маршрут – 
Словения, Хърватия, Сърбия, България, Македония, Босна и Хер-
цеговина, албания, Черна гора и Косово, но без гърция. Приета е 
Декларация за съвместно управление на миграцията, чрез стриктно 
прилагане на общи стандарти. Напрежението между атина и виена 
ескалира след изявлението на австрийския канцлер вернер Файман, 
че в гърция нищо не функционира, а държавата действа като „пътни-
ческо бюро“, препращайки бежанци към други държави и конкретно 
към австрия, която е приела повече хора, отколкото се е договорила. 
Правителството на алексис Ципрас връчва протестна нота, а малко 
по-късно отзова посланика си от виена, като заплашва да блокира 
решенията на европейския съюз, в знак на протест срещу затваряне-
то на границите по Балканския маршрут. 
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26 февруари 2016 г. Словения въвежда дневна квота от 580 мигранти, 
последвана от Хърватия и Сърбия. започва рязък спад на премина-
ващите по западнобаланския маршрут.

29 февруари 2016 г. Сблъсъци на гръцко-македонската граница. Македон-
ската полиция използва сълзотворен газ. 

8 март 2016 г. западнобалканските страни започват да прилагат Шенген-
ските правила за преминаване. възстановен е железопътният трафик 
между Хърватия и унгария.

9 март 2016 г. Словения, Хърватия, Сърбия и Македония обявяват общи 
мерки за контрол върху миграционните потоци: ще бъдат приемани 
само търсещи убежище в техните страни при установена хуманитар-
на нужда, като всички без документи ще бъдат връщани. Канцлерът 
на германия ангела Меркел осъжда „едностранното“ затваряне на 
западнобаланския маршрут.

17 март 2016 г. България и Македония договарят съвместни операции по 
въздух и земя за охрана и контрол на границата от нелегални ими-
гранти.

18 март 2016 г. втора сделка еС – турция за ограничаване на нелегалната 
миграция. След 20 март ще започне връщането в турция на мигран-
ти, които не покриват изискванията за оставане в европейските стра-
ни, като несирийците могат да бъдат заменяни със сирийци. турция 
ще получи обещаните 3 млрд. евро помощ, а турските граждани ще 
могат да пътуват свободно в Шенгенската зона от юли 2016 г.

10 април 2016 г. Бунт в импровизирания лагер Идомени на гръцко-маке-
донската граница. Стотици мигранти събарят граничната бариера и 
хвърлят камъни срещу македонските полицаи, които използва съл-
зотворен газ, шокови гранати и гумени патрони. Повече от 200 миг-
ранти и 15 полицаи са ранени.

5 юли 2016 г. в сила влиза унгарският закон, според който всички мигран-
ти, заловени от полицията в рамките на 8 километра от държавната 
граница, без да могат да докажат, че са влезли  в страната легално, 
биват връщани в транзитната зона на самата граница, където могат 
да подадат молба за убежище.
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19 юли 2016 г. официално са отворени 23 и 24 глава в преговорите за при-
съединяване на Сърбия към еС. веднага след това за Сърбия отправя 
директно обвинение срещу България за липса на контрол върху дви-
жението на мигрантите и започва съвместна операция на полицията 
и армията при зайчар и Неготин за охрана на сръбско-българската 
граница.

5 август 2016 г. агенцията за контрол на външните граници на еС Фронтекс 
обявява намерението си да засили съществено контрола на българ-
ските граници, главно с турция и Сърбия.

19 август 2016 г. Според главния секретар на българското Мвр профилът на 
мигрантите е променен. те идват от страни, в които не се воюва, а от 
друга страна, „наблюдаваме подчертано по-агресивен тип поведение 
или прояви на форми на агресия“.

19 септември 2016 г. Сръбският премиер александър вучич обявява, че 81 
на сто от идващите в Сърбия мигранти са афганистанци и са „много 
агресивни“.

3 октомври 2016 г. европейският съюз постига споразумение с афганистан, 
с което се улеснява връщането в родината им на афганистанците, на 
които е било отказано убежище в еС.

6 октомври 2016 г. в България на гКПП „Капитан андреево“ е даден старт 
на новата агенция на еС „европейска гранична и брегова охрана“.

10 ноември 2016 г. в тимишоара румънският вътрешен министър Драгош 
тудораке и сръбският му колега Небойша Стафанович подписват 
протокол за извършване на съвместни патрулни дейности по общата 
им граница.

28 ноември 2016 г. започва процедура по доброволно връщане на 50 афга-
нистанци, пристигнали нелегално в България. 
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Гранични огради в европа  
по време на „бежанската“ криза

Граница Характеристики Година
България – Турция 160 км дължина, 4.5 м височина, 1.5 м широчина 

телена мрежа
април 2015 

Унгария – Сърбия 4.5 м височина, двусъставна (външна част – те-
лена мрежа, вътрешна – sturdy barrier) по цяла-
та 175 км дължина на границата

Септември 2015 

Унгария – Хърватия Продължение на оградата със Сърбия октомври 2015 
Македония – Гърция 3.5 м височина, мрежа с бодлива тел; 30 км 

дължина
Ноември 2015;
Февруари 2016

Словения – Хърватия 1.8 м височина, мрежа с бодлива тел по цялата 
дължина на границата с Хърватия

Ноември 2015

Австрия – Словения 3.7 км дължина, 2.2 височина метална ограда 
(само на основните гранични пунктове със 
Словения)

Декември 2015

Швеция – Дания временна ограда между вътрешните и между-
народните линии на гара Hyllie в Южно Мал-
мьо, Швеция

януари 2016

Източник: Šabić, Senada Š., Borić, S. At the Gate of Europe. A Report on Refugees on the Western Balkan Route. 
Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, 2016, p.19.
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REFUGEE CRISIS аND THE BALKANS  
(2015 – 2016)

SumarrieS 

ALEXANDRE KOSTOV  MIGRATIONS –  
GLOBAL AND REGIONAL DIMENSIONS

The principal goal of Chapter One is to answer the question: how the refugee and 
migrant crisis of 2015-2016 fit the global migration processes in Europe and in the 
world at the end of the 20th and the beginning of the 21st century. On the basis of the 
analysis made it may be concluded that it was an extreme manifestation of the tenden-
cies characterized  by permanent increase in the number of the economic migrants and 
of the refugees and asylum seekers in Europe and in the world as the whole. 

The international migrant flows from Asia and Africa to the Old Continent are 
perceived as a real and potential threat to EU Member States and to the countries 
outside the EU. The threat was strongly highlighted in public debate in recent years 
not only on account of the serious humanitarian problems, but also due to the dif-
ficulties that emerged and revealed the unpreparedness of state and supranational 
structures in Europe: administrations, security services, etc. The need emerged to un-
dertake an actions to deal with such crises by free zing local conflicts close to Europe, 
which produce huge numbers of refugees, and to deter them far from the continent.

However, examining on a global plan the accelerated process of international 
migration in the past quarter of a century, it can be claimed that it could be used as a 
means for overcoming the demographic problems of Europe. The potential positive 
effect of immigrants can be attained only if there is a clearly planned policy in that 
sphere, as well as control on the movements and entry into the EU and into concrete 
states. It is al one necessary to be in mind, however, that most countries,  among 
which most of the Balkan countries, unfortunately, suffer from massive emigration 
and depopulation, and hence measures are needed to increase the national immigra-
tion, or the return of some of their citizens from abroad. 
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ISKRA BAEVA MIGRATIONS  
IN CONTEMPORARY EUROPE

If we take a retrospective glimpse at the refugees’ and migrants’ waves in Europe 
during the 20th century, we will notice that they were a result of larger regional and 
national geopolitical changes, such as wars, revolutions, demise of empires or of their 
constituent states. Applied to the present day, this conclusion should make analyzers 
forecast a similar side effect of each major change that we have witnessed in the years 
after the end of the Cold War. The present wave came as a surprise but it should not 
have been such. Analyzers should have prepared preemptive mechanisms for dealing 
with the new migration challenge to the EU. The migrations taking place in Europe 
in the 20th century were much more numerous than the current wave. Only the Ger-
mans, who had to leave their home places after the end of the Second World War 
amounted to around 15 millions. There were other major migrations even earlier as 
a result of the First World War and the revolutions that followed, after WWII, during 
the revolutionary events in Hungary in 1956, after the dissolution of Yugoslavia 
and the Soviet Union in the 1990s, etc. The European states managed these gigantic 
migration waves in different manners but mainly with the support of state budgets 
and foreign loans. There is a major difference between the great migration waves of 
the 20th century and the current one – the previous ones were coming mainly from 
neighboring countries and consisted of people from the same ethnic origin as the 
population of the country they were heading to. Thus, it was a natural finalization 
of the nation-forming process. That explains the attitude of the local population to 
the refugees which was totally different, regardless of the fact that even then some 
animosity towards the refugees existed. Nevertheless, there were models of welcom-
ing and integrating the large waves of refugees in the 20th century that can be used 
nowadays. Such examples were the cases of the Armenians expelled from the Otto-
man empire in 1915 (the Armenian genocide) who settled all around Europe and 
even beyond; the Greek Communist immigrants after the Civil War from the second 
half of the 1940s; the Chilean emigrants following the Pinochet’s coup in 1974; the 
refugees from the dissolution of the federal states of Yugoslavia and the Soviet Union 
in the 1990s. An interesting example is that of Western Europe, which could be used 
as a case study of dealing with the guest-workers and the economic immigrants from 
Africa and Asia, who were once citizens of the former colonies. All these refugees’/
migrants’ waves did cause political and economic problems, but the European states 
were able to manage them. That is why it is necessary to make a more detailed analy-
sis of the measures, mechanisms and policies in that respect.

•  REFUGEE CRISIS АND THe BaLKaNS (2015 – 2016)  •
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EKATERINA NIKOVA THE EUROPEAN UNION  
AND THE REFUGEE CRISIS OF 2015

The 2015 refugee crisis is emerging as a turning point in the European history 
of the 21st century. The crisis has hit Europe like nothing else since 1989, it put to 
the test basic European institutions, values and principles, and opened new dividing 
lines within and between the Member States. The crisis, defined as the „European  
September 11th“, has had profound and lasting consequences for Europe and the EU, 
for European identity, unity and future. The mass influx of more than 1 million peo-
ple into Europe led to the collapse of a whole series of sectoral policies (refugee, visa, 
immigration). The period of uncontrollability revealed the apparent defects in EU 
basic regulations (Schengen and Dublin), as well as major weaknesses in the Europe-
an construction and practices. The EU decision-making machine was put in motion 
slowly, hesitantly, with a huge lag. Three years after the outbreak of the refugee crisis, 
the European Union is still far from developing a comprehensive and coherent mi-
gration policy. Obviously, this is a task for several decades and several generations. 
This is also the lesson from the 2015 crisis – a wake up call to a new normalcy.

MARIETA STANKOVA BREXIT, IMMIGRANTS  
AND REFUGEES 

The rise of immigration in Great Britain since the start of the millennium be-
came one of the central political issues which influenced strongly the outcome of the 
referendum for membership in the European Union. The supporters of Brexit insist-
ed that the British government should be able to manage its own borders and have 
complete control over the settlement of foreigners. Even though statistics show im-
migration as a whole to have little economic effect, many voters embraced the notion 
of the necessity to reassert British sovereignty in terms of law-making, the judiciary 
and the national budget. As public views on Brexit crystallised during the dynamic 
political period of 2015 - 2016, the general problem of immigration was overshad-
owed by the influx of refugees into Europe from Africa, the Middle East and Asia. 
The extreme right used the crisis to warn of dangers to security and social stability - 
despite the fact that a relatively small proportion of asylum seekers in Europe reached 
the United Kingdom. For both the British government and the public the images of 
thousands of refugees crowded in Calais attacking the Eurotunnel in illegal attempts 
to enter the British Isles demonstrated clearly the inadequacy of the common policy 
of the European Union towards immigration and refugees. In response, Britain re-
vised its agreements with France and financed a four-metre-high fence around the 
transport terminals in Calais. Meanwhile, it continued to uphold the Dublin Agree-
ment on refugees and focused its efforts on providing economic and humanitarian 
aid to regions torn by poverty and armed conflict where the refugee crisis originated.

• SumмarieS • 
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SPAS TASHEV  METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF ANALIZING AND FORECASTING MIGRATION  

PRESSURE ON BULGARIA

A definition of migratory pressure is given and an integrated model for its study 
is presented. The assessment of the force of migratory pressure is made by using the 
proposed coefficient of specific migration potential, coefficient of propensity for em-
igration, and migratory flow bulk. On the basis of the analysis of processes in the 
countries of origin, the revealed regularities in the dynamics of the behavior of mi-
gration flows and the projections for demographic and economic development, the 
conclusion is made that the potential migration pressure will increase until 2030, 
then it will slowly decrease, but its values   will remain high and this should be taken 
into account when planning mechanisms and tools to contain future migratory pres-
sures.

BOYKO MARINKOV TURKEY  
AND THE EUROPEAN MIGRANT CRISIS  

The article reviews the migration crisis of 2015-2016 and Turkey’s policy re-
garding the refugee problem since the start of the Syrian crisis. With a migration 
potential of 10-12 million people in the Middle East and being the country that has 
accepted most refugees in the world, Turkey has a decisive role in the management 
of the migration flows. The unprecedented migration crisis from the summer of 
2015 is being reviewed in the context of the strong internal social and political 
instability after the June 7th elections, the escalating spiral of violence in the after-
math of the Suruc bombing and the cancelation of the cease fire agreement with 
PKK, the increased activity regarding fighting against Islamic State and Turkey’s 
intervention on Syrian territory. In the foreign policy area, Turkey used the mi-
gration as a leverage to pressure their NATO allies and the EU and by doing that it 
achieved a major success with the signing of the agreement with the EU on March 
18, 2016.

•  REFUGEE CRISIS АND THe BaLKaNS (2015 – 2016)  •
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YURA KONSTANTINOVA GREECE – PASSENGER  
OFFICE, STOREHOUSE, PRISON OR ASYLUM  

FOR THE REFUGEES?

The refugee and migration crisis of 2015-2016 put Greece at the center of a 
new challenge, without the state having resolved its serious economic problems yet. 
Guided by the government of the radical left-wing coalition SYRIZA, Athens did 
not enforce restrictions on the access of refugees and migrants to its territory, which 
put it in danger of a humanitarian crisis. This text addresses the refugee issue, both 
as part of Greece’s foreign policy and as a problem of the complex domestic political 
situation. Special emphasis is placed on the position of the Greek society, which in 
general showed humanity and understanding of the problems of refugees and mi-
grants during this crisis.

MARIYANA STAMOVA THE REFUGEE/MIGRANT  
CRISIS - A CHALLENGE TO THE SECURITY OF  

THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

In the last decade the escalation of the armed conflict from North Africa to 
West Asia has forced millions of people to flee their homes. Today the situation in 
the countries of origin of the refugees – Syria, Afghanistan, Iraq and Iran, remains 
particularly unstable.With a lack of coordinated action by the US and the EU coun-
tries on the one side, and Russia on the other, to deal with the crisis one cannot 
expect a lasting peace in one of the crisis points – Syria. In this regard, over the 
past 25 years of its independence the Republic of Macedonia has faced five times 
serious challenges to solve the refugee or migrant crisis on its territory. The Re-
public of Macedonia is in a very specific situation. On the so-called “Balkan route”, 
more than one million people are trying to find their way to the desired countries 
of Western and Northern Europe from a member state of the EU, such as Greece, 
through a country like the Republic of Macedonia, which is not an EU member. 
And although the Republic of Macedonia is rather a transit country in this crisis, 
its citizens are daily faced, directly and indirectly, with effects of economic, human-
itarian and security character.

• SumмarieS • 
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BISER BANCHEV SERBIA: “WE ARE LOCATED BETWEEN  
TWO PARTS OF THE EU – THE ONE THAT LETS  

THE REFUGEES PASS AND THE OTHER THAT CLOSES 
BORDERS AND RAISES FENCES” 

At the peak of the refugee crisis in 2015-2016, Serbia remained the only country 
in the region that firmly stated it would not build fences and walls on its borders. The 
country’s bitter experience of accepting refugees in the wars of break-up Yugoslavia 
is highlighted. The prevailing attitude in Serbian society was that refugees were sim-
ply crossing the country and did not cost anything to the Serbian taxpayer, as all the 
expenses were paid by the EU and the UN. At the international level, Serbian state 
leadership was balancing between the two trends in the EU – the free passage of ref-
ugees and the closure of migratory routes. Belgrade declared that, without being an 
EU member, it accepted the idea of quota allocation of migrants. Serbia managed to 
build the image of a tolerant state which participates in resolving the crisis as an equal 
partner of the EU member states.

IRINA OGNYANOVA- KRIVOSHIEVA CROATIA  
AND THE REFUGEE CRISIS IN THE BALKANS 

Croatia was just a transit country for the refugee flow passing through the Bal-
kans in the autumn of 2015 and the spring of 2016, and its territory served only as 
a corridor - from Serbia to Hungary and Slovenia. Over 660,000 people crossed the 
country on their way to Western and Northern Europe from September 2015 to April 
2016. Most of them did not intend to stay in Croatia, and Croatia was not ready to 
welcome them, even temporarily. Vienna, however, introduced serious border con-
trols as early as September, while Hungary and Slovenia respectively started building 
a high fence and installing barbed wire along their borders with Croatia. Even so, the 
Croats did not intend to build a wall or send the army against the refugees but instead 
provided them with first aid and then helped them to leave the country. In February 
2016, Austria and the Balkan countries, including Croatia, agreed on joint control 
of the flow of migrants: they started to turn back illegal migrants and only those 
who had valid documents for the Schengen area were allowed to pass along. Thus, in 
just a few days, these actions proved to be far more effective than all of Chancellor 
Merkel’s previous efforts, as the refugee flow was stopped and fewer migrants arrived 
in Europe.
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KALOYAN METODIEV SLOVENIA  
AND THE MIGRANT CRISIS 

The purpose of this study is to examine the role, policies and political leader-
ship of Slovenia during the migrant crisis and especially with regards to the Western 
Balkans migrant route. The time span of the study is from the summer of 2015 to 
the spring of 2016, when the route was effectively shut down. The author’s approach 
to the problem is based on a chronological study of the events during the crisis. The 
main argument in the text is that the role of the Slovenian authorities was underesti-
mated, but it was crucial for handling the crisis. The Slovenian government demon-
strated a flexible approach, which combined restricted policy toward the migrant 
flow, maximum humanitarian efforts and proactive and intense international cam-
paign. Although it is one of the smallest countries on the route, Slovenia played one 
of the most prominent roles in ending the crisis. Ljubljana had succeeded to impose 
its own agenda on EU level and showed that small states could achieve big goals by 
their own efforts.

PLAMEN DIMITROV  BETWEEN “GO BACK TURKEY” 
 AND BRUSSELS: BULGARIA AND THE MIGRANT WAVE 

(2013-2017)

This article examines the policies and practical measures taken by the Bulgarian 
authorities in respect of the migrant wave in 2013-2017, as well as the public attitudes 
and the political debate on the issue. It describes the practical steps for dealing with 
the influx of migrants in Bulgaria, such as border controls, registration and accom-
modation. At the same time, it surveys Bulgaria’s position in the debate on a com-
mon EU policy toward immigrants. Two main factors determined Bulgarian policy 
towards the recent migrants – immediate proximity to Turkey and EU membership. 
That is why Sofia was a keen supporter of the agreement on refugees between the EU 
and Turkey. On the issue of migrants, Bulgaria displayed some similarities with the 
East European members of the EU, in particular, building a fence on the border with 
Turkey and the strong negative Bulgarian public attitude towards the inflow and set-
tlement of migrants in the country. Yet, Bulgaria also voted for the relocation of mi-
grants from Italy and Greece and thus supported Germany’s pro-immigration stance. 
Ultimately, for Bulgaria the migrant wave resulted in the installation of a fence on the 
border with Turkey, the redistribution of border security responsibilities between the 
police and the armed forces and the settlement in the country of a small number of 
immigrants from Asia.
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BOBI BOBEV ALBANIA AND KOSOVO:  
POST-1990 EMMIGRANT WAVE AND THE INFLUENCE  
OF THE REFUGEE/MIGRANT CRISIS FROM 2015 – 2016

The present study is based on several key points. A historical retrospection is 
made of the migratory phenomena and the circumstances related to it in the Alba-
nians past – from the Middle Ages onwards, including within the Ottoman Empire. 
A tendency to emigrate in sizeable levels within the country is noticed during the 
period after the establishment of the independent Albanian state. This tendency was 
brought to an end by the imposition of the totalitarian communist regime in 1944 
and the factual isolation at the international level. After 1990, the situation changed 
radically, and emigration sentiment increased dramatically. In the study are outlined 
both the approximate number of Albanian emigrants and the main directions of their 
movement and establishment. Over a period of 27 years, about 1,150,000 people born 
in the country, or approximately 40 % of its population, have left the country and 
settled permanently abroad – primarily in Italy and Greece, but also in Central and 
Western Europe, the US and Canada. The complications in the Middle East, together 
with the refugee crisis that caused them to migrate accelerated the process, and from 
2011 to 2017, another 330,000 Albanian citizens have left the country. Against this 
backdrop, the study reviews a few more factors – the development of the demograph-
ic picture in the country,  the Albanian participation in the Syrian and Iraqi military 
actions, as well as measures addressing the risks of penetration of terrorism and rad-
icalization. The general conclusion is made that, given the scale of the country, Alba-
nia is the most significant source of emigrant masses in Europe.

ANETA MIHAYLOVA  „EAST OF THE CRISIS“:  
ROMANIA AND THE REFUGEE FLOW ACROSS  

THE BALKANS 

In the midst of the refugee crisis of the summer and autumn of 2015, which 
posed a serious challenge to the unity and stability in Europe and threatened the 
very existence of some of the Balkan states, there was the general feeling in Romania 
that it was an issue that affected it only peripherally. However, the dynamics of the 
processes were soon to show that the country could not remain isolated from the 
problem. During the period under scrutiny, Romania‘s attitude towards the migrant 
crisis generally moved in the amplitude between almost total neglect to increased at-
tention. In spite of the initial negative reaction, Romania accepted the quotas for the 
resettlement of refugees imposed by the European Commission. At the same time, 
the country took every opportunity to express its firm stance that the admission 
of refugees should be done on a voluntary basis and that the problem of migration 
could be resolved only through enhanced control of the EU‘s external borders and 
the search for the causes of the problem, and not just dealing with its consequences.
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