Проф. дсн Майя Грекова
Бележки по предложената за обществено обсъждане

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И
УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021 - 2030)
Общи бележки
1. Заглавието на стратегията следва да е: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030)
Сред подробно изброените документи на ООН, Европейския съюз и Съвета на Европа
новият документ, който се предполага да е в основата на националните стратегии за
интеграция на ромите на страните-членки на ЕС, е Стратегическа рамка на Европейския
съюз за равенство, включване и участие на ромите (2020-2030) (EU Roma strategic
framework for equality, inclusion and participation for 2020 – 2030).
Тъкмо постигането на: „ефективно равенство“ – защото равенството е в голяма степен
заявено в документи, но нереализиращо се в живота; „социално-икономическо
включване“ – защото голяма част от ромите са изключени от социалния и икономически
живот; „значимо участие“ – във вземането на решения на всички нива на управление са
ключовите насоки в тази нова Стратегическа рамка на ЕС, които се предполага да са и
основните насоки в националните стратегии на страните-членки. („To achieve more and
faster progress, this Communication sets out a new EU Roma strategic framework, promoting
effective equality, socio-economic inclusion and meaningful participation of Roma.“ (с. 5).
Това отклонение в заглавието на Националната стратегия на РБ – липсва „равенство“;
„приобщаване“ вместо „включване“ – едва ли е неволна грешка. Пропускането на
„равенство“ вероятно е следствие от разбирането на вносителите, че в РБ вече е
постигнато „ефективно равенство“ и няма какво повече да се прави. Ефективно равенство
обаче означава преодоляване на дискриминационните практики във всички области на
социалния живот, както и отсъствие на език на омразата от публичното пространство.
Напълно реторичен е въпросът: Преодолени ли са дискриминационните практики по
отношение на ромите и отсъства ли език на омразата спрямо тях в България днес?
2. Назованите в Стратегията на РБ „хоризонтални аспекти“ следва да бъдат
разписани като „хоризонтални цели“.
Пропускането на „равенство“ със сигурност не е случайно и има своите следствия в
разписването на „целите“ на Стратегията на РБ. В Стратегическата рамка на ЕС са посочени
седем цели – три от тях „хоризонтални“ и четири „секторни“. В Стратегията на РБ
„хоризонталните цели“ са се превърнали в „хоризонтални аспекти [на изпълнението]“
(въпреки че в текста на тази част от Стратегията на РБ има позоваване на хоризонталните
стратегически цели в Стратегическата рамка на ЕС) и неизбежно са изгубили своето
значение. Освен това отново е налице терминологична подмяна.
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Стратегическа рамка на ЕС
Осигуряване на ефективно равенство,
включване и участие Хоризонтални цели
ENSURE EFFECTIVE EQUALITY, INCLUSION AND
PARTICIPATION HORIZONTAL OBJECTIVES AND
TARGETS BY 2030 (с. 4)
Борба и предотвратяване на антициганизма
и дискриминацията (Fight and prevent
antigypsyism and discrimination).

Стратегия на РБ
Хоризонтални аспекти (с. 17-18)

Равенство: Борба и предотвратяване
на прояви на антиромска
дискриминация.

Бележка: Антициганизъм е вече утвърден термин, обозначаващ враждебна нагласа,
омраза – за разлика от дискриминацията, при която е налично действие.
А що е то „антиромска дискриминация“ ми е трудно да си представя.
Намаляване на бедността и социалното
Приобщаване: Намаляване на
изключване, за да преодолее социалнобедността и социалната изолация и
икономическата разлика между ромите и
премахване на социалноостаналата част от населението. (Reduce
икономическите различия между
poverty and social exclusion to close the socio- ромите и останалата част от
economic gap between Roma and the general българското общество.
population.)
Бележка: Изключване, което се преодолява чрез включване; а не „изолация“ , която се
предполага да се преодолее чрез „приобщаване“.
3. Всеки документ, на който се позовава Стратегията на РБ, трябва да бъде коректно
назован и придружен с линк, на който може да бъде намерен.
Документите, на които се позовава Стратегията на РБ, не са придружени с линк, на който
могат да бъдат намерени.
Някои от документите са некоректно назовани.
Например:
 с. 1: „Стратегията е изготвена въз основа на изводи и препоръки от два документа:
Националната програма за развитие България 2030 – Анализ на социалноикономическото развитие на страната след присъединяването й към ЕС, както и
Оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019
г., целяща да идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в
интеграционната политика“.
Документите са:
- „БЪЛГАРИЯ 2030 ЧАСТ 1 АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА
СТРАНАТА СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ ЕС (май 2019)“;
- „България 2030 Национална програма за развитие ДЕТАЙЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ“
(приета на заседание на МС на 02.12.2020);
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-



-

„АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОСНОВНИТЕ
ПРИОРИТЕТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ СЪГЛАСНО ДАННИ И
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И
КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020“ (юни 2019)
с. 9: „Създаденият Национален стандарт за интеркултурно образование е добър,
съответства на релевантните международни стандарти и обученията на педагози и
директори в това отношение следва да продължат и да се доразвиват.“
Документът е:
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование.

4. Необходимо е Стратегията на РБ да се обсъжда едновременно с Плана за
действие, за да е ясно какво е виждането на вносителя за „мерките“, чрез които
се предвижда да се реализират твърде общо и на места неясно разписаните
„Общи цели“ по съответните „Приоритети“.
На „План за действие“ има позоваване в края на всеки от приоритетите. Записано е:
„Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за изпълнение на
Стратегията.“ (с. 20, 21, 23, 24, 25). Можем само да гадаем какви са или ще бъдат
въпросните мерки, тъй като няма План за действие.
Конкретни бележки
1. Необходимо е да се уточни кои се приемат за „заинтересовани страни“ в
контекста на Стратегията на РБ, както и кои са „партньорите“, които са
„консултирани“.
На с. 1 е записано: „Основен принцип при разработването на Стратегията е партньорството
и широките консултации с всички заинтересовани страни. Партньорите са консултирани на
всеки етап от процеса на подготовка на документа в стремеж за повишаване на качеството
му и отразяване на реалните и обществено значими проблеми в социалноикономическото развитие на страната, както и обхващане на всички възможни техни
решения.“
2. Необходимо е коректно определяне на целевата група на Стратегията на РБ, т.е.
на „термина роми“.
-

На с. 2 е дадено твърде неясно определение:

„Терминът роми се отнася до онези, които се възприемат като роми, независимо от
своя произход. Терминът „роми“ се използва като общ термин.
Той включва групи от хора, които имат повече или по-малко сходни, но не едни и
същи културни и социални характеристики. Самоопределянето им обаче може да бъде
различно. В България трайна тенденция е част от хората, идентифицирани от населението
като роми, да се определят като българи, турци, румънци и т.н.“
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- На с. 9 е записано:
„…населението с ромска идентичност, както и населението, което околните определят
като такова“.
В „Аналитичен доклад за напредъка на Република България по основните приоритети за
социално включване на ромите съгласно данни и стратегически документи от системата за
мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите 2012-2020“ е дадено коректно от гледна точка на
настоящата ситуация в България определение: „Следвайки правната рамка на
Европейския съюз и Европейската комисия, настоящият документ използва името роми
като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо
положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация,
които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното
самоопределяне“ (с. 10).
3. След като Стратегията на РБ е за… на ромите, изрази като: „уязвими етнически
групи и общности като ромите“, „уязвими групи, с фокус върху ромите“ (с. 16), „за
деца и ученици от уязвими етнически общности с фокус върху ромите“ (с.19) и
други подобни са неуместни.
4. Всички цели по приоритетите са назовани „общи цели“, с което фактически се
заобикаля въпросът за преодоляване на неравнопоставеността, изключването и
неучастието на ромите, което би трябвало Стратегията на РБ ясно да формулира
като „конкретни измерими цели“ (с. 5) във всяка от приоритетните области.
Ще приведа само един пример-сравнение на записаните цели в Стратегическата рамка на
ЕС и в Стратегията на РБ в област образование:
Стратегическа рамка на ЕС (с. 5)
Секторни цели
4. Да се увеличи ефективният равен достъп
до качествено мейнстрийм образование
(Sectoral Objectives
4. Increase effective equal access to quality
inclusive mainstream education)

Стратегия на РБ (с. 19)
„VI. Приоритети
1. Образование и обучение“:
Оперативна цел
Осигуряване на качествено приобщаващо
образование за деца и ученици от
уязвими етнически общности с фокус
върху ромите и утвърждаване на
интеркултурното образование като
един от хоризонталните принципи на
образователната система
Да се намали поне наполовина разликата в Общи цели:
участието в ранното детско образование и 1. Достъп до качествена ранна детска
грижа (Cut gap in participation in early
грижа и предучилищно образование, като
childhood education and care by at least half) условие за позитивно ранно детско
развитие и последваща образователна
Да се намали поне с една трета разликата
интеграция.
в броя на завършилите средно
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образование (Reduce gap in upper
secondary completion by at least one third)

2. Създаване на приобщаваща среда и
преодоляване на сегрегационните
практики в някои образователни
Да се работи за премахване на
институции, чрез повишаване на
сегрегацията, като се намали поне
качеството на образованието с фокус
наполовина делът на ромските деца,
посещаващи сегрегирани начални училища върху интересите на детето, при
отчитането на индивидуалните
(Work towards eliminating segregation by
cutting at least in half the proportion of Roma психологически особености и социалната
среда.
children attending segregated primary
3. Осигуряване на условия за
schools)
равнопоставеност и участие на всяко
дете в учебния процес и училищния
живот.
4. Обучение в дух на толерантност и
недискриминация в образователните
институции.
…
5. и 6. от „общите цели“ са доста „конкретни“, но пък твърде странни:
„5. Подкрепа на висшето и средното образование, както и колежите след завършено
средно образование, за привличане и приобщаване на роми и др. лица от социално
уязвими групи-особено за професии с голямо търсене на пазара на труда.“
6. Съхраняване на културната идентичност и засилване на гражданското съзнание на деца
и ученици от уязвими етнически общности с фокус върху ромите, за да развиват
самочувствие и чувство за принадлежност към българското и европейско общество.
7. Превенция на отсъствията от училище, на ранното напускане на училище, отпадането от
училище.“
Излишно е да казвам, че „целта“ не е „подкрепа на висшето и средното образование…“ –
тази подкрепа би следвало да е средство за постигане на целта „привличане и
приобщаване…“ – без да обсъждам въпросното привличане и приобщаване като цел.
Същото е валидно и по отношение на „целта“ „съхраняване на културната идентичност…“
– тя би следвало да е средство за постигане на целта „[развиване на] самочувствие и
чувство за принадлежност…“. Същото е валидно и по отношение на „целта“ „превенция“.
5. Някои от разписаните „общи цели“ са откровени недомислия.
Няколко примера:
- Какво се има предвид под следната „цел“ в приоритет Здравеопазване:
„3. Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи.“?
- Що за формулировка е „Оперативната цел“ на приоритет „Жилищни условия“:
„Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа
инфраструктура и инфраструктура за публични услуги.“?
- Как се предполага да се реализира целта в приоритет „Заетост“: „Равнопоставен
достъп до първичния пазар на труда чрез: насърчаване на работодатели; …“?
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И така нататък.
Целта ми тук не е да направя пълен анализ-критика на предложената Стратегия на
РБ. Не твърдя, че може просто да преведем-препишем записаното в
Стратегическата рамка на ЕС в Стратегията на РБ. Но е необходимо да запазим
идеята и духа на Стратегическата рамка на ЕС в Стратегията на РБ. А това,
категорично твърдя, не е направено. Освен това, Стратегията на РБ и като
документ е нехомогенен, терминологично неизчистен, съдържателно
непромислен.
В този вид НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021 - 2030) е поредният документ за
„интеграция на ромите“, в който не се поема никакъв конкретен ангажимент по
отношение на ромите. В този вид Стратегията не трябва да се приема. Защото за
пореден път публично демонстрира липсата на действителен политически
интерес за положителна промяна в настоящата ситуация на ромите в България.
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