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Социологическа програма

През 2019 г. работата на Социологическата програма се фокусира върху
следните области:
• Интеграция на мигранти. С оглед недостига на мерки за интеграция
на мигрантите в България, Центърът за изследване на демокрацията
продължи разработването на програма за социална и културна ориентация. Финализиран беше обучителен модул за ориентация на мигранти
и лица, получили международна закрила, който беше изпробван в практиката от водещи на интеграционни курсове.
• Социално включване на уязвими групи. Беше анализирано прилагането на мерките по европейската инициатива „Гаранция за младежта”
сред ромските младежи и бяха разработени препоръки за повишаване
ефективността на изпълнението им, предназначени за заинтересованите
институции и организации. Центърът продължи да въвежда модел за
насърчаване на толерантността (просоциалност) сред ученици от средния курс на българските училища.
• Превенция на радикализацията, водеща до тероризъм, и на груповата омраза. Започна работа по изследване на отношенията между
държавата и религиите и на управлението на религиозното многообразие в Албания, Босна и Херцеговина и България. Центърът разработи
индикатори за управлението на тези отношения. Беше анализирана динамиката при застъпничеството с цел превенция на нетолерантността,
дискриминацията и груповата омраза в България, Германия и страните
от Вишеградската група.
I. Интеграция на мигранти
Предвид нарастващия поток от бежан
ци към Европа е особено важно да
се предложат и предприемат практически действия за преодоляване
на недостатъците на системите за
прием и интеграция на мигранти и
бежанци в страните – членки на ЕС.
Завършен беше обучителният модул
за културна и гражданска ориентация
на лица, търсещи убежище и получили международна закрила. Публикацията има за цел да подпомогне работата на обучителите и да улесни
адаптацията и интеграцията на лица

от тези групи. Тя предоставя систематизирана информация по основни
теми на културната и гражданската
ориентация, както и набор от методи
и техники на обучение. Предложена
е цялостна програма, която да улесни
ориентацията на мигранти в приемното общество. През 2019 г. в сътрудничество със Си Ви Ес – България,
Каритас София и Българския червен
кръст (БЧК), бе тестван финалният
вариант на програмата, като тя бе
представена на обучителен семинар
с участието на представители на български институции и организации,
работещи с мигранти.
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Семинар „Обучение по културна и гражданска ориентация на лица, търсещи
убежище и получили международна закрила”, София, 23 април 2019 г.
II. Социално включване
на уязвими групи

ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ
Кул уРНА  ж

о НА л,
ъ
щ убEжщ  получл
мжуНАРо злА

През 2013 г., с цел да се намали растящото равнище на младежката безработица, страните – членки на ЕС стартираха изпълнението на инициативата „Гаранция за младежта”, насочена
към младежи между 15 и 24 г., които
не работят, не учат и не се обучават. Тя
включва мерки за подкрепа при намирането на работа, обучение и образование. България, където делът на тези
младежи е по-висок от средния за
ЕС, започна да прилага схемата през
2014 г.
През 2019 г. Центърът за изследване
на демокрацията подготви анализ на
изпълнението на Европейската гаранция за младежта спрямо най-уязвимата целева група – ромските младежи.
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Дял на младежите, които не работят, не учат и не се обучават
(%, 15–24 г.)
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Източник: Евростат, Наблюдение на работната сила в ЕС – 2018.

ОЦЕНКА НА ДОСТЪПА И
УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
ОТ РОМСКАТА МЛАДЕЖ
В БЪЛГАРИЯ

В България могат да се откроят няколко основни проблема по отношение

на обхващането на ромската младеж
от Програмата: данните за ромските
младежи, които не работят, не учат и
не се обучават, са недостатъчни или
липсват; работодателите/фирмите не
проявяват особен интерес към участие в мерките; неправителственият
сектор не познава достатъчно добре
Програмата; необходими са структурни промени, които не са непременно
свързани с „Гаранция за младежта”,
напр. образователни реформи, диверсификация на пазара на труда,
промени в структурата на заплащане,
противодействие на дискриминацията спрямо ромите. Въз основа на тези
заключения Центърът за изследване
на демокрацията отправи препоръки
за оптимизиране на достъпа на тази
целева група до мерки по Програмата,
които бяха публикувани в CSD Policy
Brief No. 87: Обхват на Европейската
гаранция за младежта сред ромите в
България и в доклада „Оценка на достъпа и усвояването на Eвропейската
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Обхват на ЕврОпйската гаранция за младжта
срд рОмит в българия
Policy Brief No. 87, август 2019 г.

Икономическата криза от 2008 г. предизвиква
драстично покачване на младежката безработица в ЕС, което продължава да има своя ефект
десетилетие след кризата. По последни статистически данни, до втората половина на 2018 г.,
близо 3,5 млн. души на възраст между 15-24
години в рамките на Съюза са безработни.1 В
отговор, през 2013 г. ЕС започва изпълнение на
инициативата Европейска гаранция за младежта (ЕГМ). С това ЕС задължава всяка държава
членка да предприеме мерки, гарантиращи, че
всички хора до 25-годишна възраст на територията на страната ще получат качествено предложение за работа, продължаващо обучение, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца
след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование.2 Основната
целева група на ЕГМ са младежи до 25 години
(до 30 години в някои страни членки), които са
безработни и извън обучение (т.нар. младежи
NEETs – „неработещи, неучещи и необучаващи
се” (Not in Education, Employment or Training).
1

2

М. Калиендо, Дж. Клуве, Дж. Щотерау и С. Тюбике,
Изследване относно Европейската гаранция за младежта в контекста на промените в света на за
етостта, Европейска комисия, 2018, https://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&
furtherNews=yes.
Европейска комисия, Гаранция за младежта, [уебсайт] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&
langId=bg.

Настоящата публикация е осъществена
с финансовата подкрепа на Open Society Foundations.

ОснОвни извОди
→ Към 2017 г. липсват подробни мониторингови данни за усвояването на Европейската
гаранция за младежта (ЕГМ) сред младежите роми в България.
→ Според проучване на Центъра за изследване на демокрацията и Сдружение „Свят без
граници”, проведено през 2018 г. и 2019 г.,
ЕГМ обхваща малък брой от младежите
роми в България.
→ Младежите роми в България имат ниско
ниво на информираност за мерките на ЕГМ
и рядко ги използват.
→ Идентифицирани са някои добри практики
като неформален подход към целевата група и добри партньорства между ангажираните институции.
→ Основни предизвикателства пред по-ефективното усвояване на ЕГМ сред младежите роми са: недостатъчната мотивация за
участие на бизнеса в ЕГМ, липсата на устойчивост на ЕГМ, както и невъзможността
на ЕГМ да посрещне нуждите и, понякога
нереалистичните, очаквания на младежите
роми.
→ Липсва подробна и регулярна оценка на
ефектите на ЕГМ конкретно върху младежите роми.

гаранция за младежта от ромската
младеж в България”. Изводите и препоръките от анализите бяха представени на национална конференция
през ноември 2019 г. с участието на
представители на Европейския парламент, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Министерството на младежта
и спорта, Посолството на Швейцария,
неправителствения сектор и бизнеса.
Социологическата програма продължи сътрудничеството си с изследователски и образователни организации
от Гърция, Италия, Холандия и Испания за въвеждане и адаптиране на концепцията за просоциално поведение
в средните училища на тези страни.
В България Центърът въведе пилотно
този педагогически модел в две образователни институции посредством

Български участници в Лятното училище по просоциалност,
Чита ди Кастело, Италия, 16-17 юли 2019 г.
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обучения, на които бяха представени
основните просоциални компетенции
и начините за насърчаване зачитането
на човешките права и равенството, и
за разпознаване и противодействие
на онлайн тормоза и речта на омразата. След приключване на пилотните
дейности във всички страни партньори, Центърът изготви доклад относно
прилагането на програмата за просоциалност и възприемането ѝ от страна
на учителите и учениците. Изводите
бяха синтезирани в Дневник на наученото. Бяха формулирани и препоръки,
като официално въвеждане на модули
по просоциалност в учебните програми и насърчаване на международното
сътрудничество с цел доразвиване и
усъвършенстване на този педагогически модел.
Центърът за изследване на демокрацията участва в изготвянето на доклада „Свободно движение на гражданите на Европейския съюз – права
и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България”, който представя резултатите от
изследване на приложението на Директива 2004/38/ЕО относно правото
на граждани на Съюза и на членове на
техните семейства да се движат и да
пребивават свободно на територията
на държавите членки по отношение
на ЛГБТИ двойките у нас. Анализът
включва преглед на гарантираните на
гражданите на ЕС права и на мерките и пропуските при прилагането на
Директивата, обзор на административната и съдебната практика в областта и данни от национално проучване сред еднополови двойки с признат статут в други държави – членки
на ЕС, които пребивават временно
или живеят в България. Една от основните тенденции, отбелязана в изследването, е, че поради важността
на правното уреждане и признаване
на семейния статут много български
двойки вземат решение да напуснат

България и да се установят трайно в
друга страна – членка на ЕС, в която
еднополовите бракове са признати.
Освен това, еднополовите семейства
до голяма степен асоциират България с усещането за несправедливост
поради системната дискриминация
спрямо тях от страна на институциите и негативната обществена нагласа,
и дори стигма, върху еднополовите
връзки.

III. Превенция на
радикализацията,
водеща до тероризъм,
и на груповата омраза
Радикализацията, която може да прерасне в тероризъм, е тревожен проб
лем за правителствата на все повече
държави в Европа и в света. В последните години се наблюдава засилване
както на ислямистката радикализация, така и на крайнодесния екстремизъм. Това налага разработването на

52

Семинар, посветен на онлайн рисковете и речта на омразата,
Словакия, 17-22 юни 2019 г.
Снимка: Институт REACH, Словакия
конкретни политики за идентифициране и противодействие на процесите на радикализация, които биха могли да доведат до прояви на насилие.
През 2019 г., с цел осъществяване на
контекстуален анализ на религиозната радикализация и насилието на
религиозна основа в 23 държави, Центърът за изследване на демокрацията,
съвместно с партньори от Европа, Северна Африка, Близкия изток, Южна
и Югоизточна Азия и Океания, изготви преглед на взаимоотношенията
между държавата и религиите и на
управлението на религиозното многообразие. Работата на Социологическата програма беше съсредоточена
върху Албания, Босна и Херцеговина и България. Според проведеното
изследване отговорът на крайната
религиозна радикализация и в трите страни е тясно свързан с мерките
срещу домораслия ислямизъм, които

се вземат в целия Европейски съюз,
дейността на терористичните организации и темата за чуждите бойци.
В рамките на изследването Центърът
разработи и индикатори за оценка
на естеството на отношенията между
държавата и религиите, обвързани с
тенденциите на радикализация в дадена държава.
Беше подготвен доклад относно ролята на застъпническата дейност за
намаляване на поляризацията и радикализацията сред младите хора в
България. В него се прави преглед на
ситуацията у нас и се посочват възможните участници в застъпнически
групи, чиито усилия биха били от
най-голяма полза. Един от изводите
на анализа е, че въпреки добрата информираност относно застъпничеството и активното му практикуване,
в България е налице необходимост
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от стратегия и канализиране на тези
познания и възможностите за застъпническа дейност. Препоръчва се създаването на застъпническа мрежа,
насочена към превенция на радикализацията и омразата към различни обществени групи. Тази и други препоръки от доклада залегнаха в основата
на подготвен съвместно с партньорите
от Германия, Чехия, Унгария, Полша
и Словакия широкообхватен анализ
на предизвикателствата пред застъпническата дейност в неблагоприятни

условия (например свиващото се поле
за гражданско участие, отслабването
на плурализма и медийната независимост, и ерозията на стандартите за човешките права), в който се предлагат и
пътища за преодоляването им.
В Словакия беше проведен семинар,
посветен на онлайн рисковете и речта
на омразата, в който като модератор
участва представител на Фондация
„Приложни изследвания и комуникации”.

