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Увод
„Нашият живот губи смисъл, в мига, когато 

 започнем да мълчим за нещата, които имат значение.” 
 Мартин Лутер Кинг, американски общественик, 

водач на движение за човешки права, 20 в.

Днешна Европа представлява сложна реалност в етническо, религиозно, 
езиково и културно отношение. В настоящия момент Европа е дом на мили-
они хора, включително и такива с културни и религиозни различия от цял свят, 
а техният брой всеки ден постепенно нараства. На преден план излизат про-
блемите, произтичащи от миграционните потоци, които променят структура-
та на населението на европейските държави. Те повдигат дебата за разширя-
ването на ЕС, глобализацията и геополитическите промени, ръстът на случаи 
на дискриминация и расизъм, налагане на стереотипи и предразсъдъци. 
Затова в началото на новото хилядолетие темите, посветени на разбирането 
за съжителство на различните култури, културно многообразие и социално 
сближаване, заемат все по-видимо място в политическия, икономическия и 
дори всекидневния живот на стария континент. 

Актуалността на темата предопредели написването на тази брошура. Тя се 
стреми да представи, синтезира и анализира проблемите на човешките пра-
ва, дискриминацията и интеркултурния диалог в рамките на ЕС. 

Брошурата е изготвена по проект „Отключи богатствата“ в периода октом-
ври 2014 г. – юни 2016 г. с подкрепата на Програма Диалог с гражданското об-
щество между ЕС и Турция – III, в частта Политически критерии и по-конкретно 
Лот 2: Антидискриминация и с финансовата помощ на ЕС и Република Турция. 
Изпълнението на проекта е резултат на съвместните усилия на сдружение 
Платформа АГОРА, гр. София, България и Асоциацията за култура и солидар-
ност на изселниците от Балканите – БАЛ-ГЬОЧ в гр. Бурса, Република Турция. 

Основната цел на „Отключи богатствата“ е трансферът на знание и опит от 
България към гражданското общество на Турция, относно политическите кри-
терии на ЕС за законодателството и прилагането му, но от позицията на една 
нова държава-членка като България.

Настоящата брошура цели да подпомогне обмена на информация в сфе-
рата на антидискриминация и диалог между култури, религии и вярвания в 
светлината на предприсъединителния процес на република Турция към Евро-
пейския съюз.1

Брошурата е разделена на четири глави и приложения. В първа глава са 
представени съвременните предизвикателства, пред които е изправена Евро-
па днес, произтичащи от срещите на различни култури в резултат на миграци-
онните процеси и мобилността вътре и вън от Европейския съюз. Разгледани 
са политическите, икономическите и социални промени, които пряко влияят 

1  http://www.agora-bg.org/bg/project/csd_programme.html.
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върху общуването на културите, предопределени от сложната ситуация в гло-
бален план.

Във втора глава са въведени основни понятия като „човешки права“ и „дис-
криминация“. Внимание е обърнато към международните правни инструмен-
ти на ниво ООН и Съвет на Европа. Законодателството на ЕС е представено в 
контекста на влиянието му върху недискриминацията. Разгледано е тяхното 
значение на европейско и национално ниво. 

Във трета глава са представени основни понятия и правната рамка, свър-
зана с интеркултурния диалог. Във фокуса на анализа са поставени важни 
термини като „мултикултурализъм“, „стереотип“ и „предразсъдък“. Акцент е 
посветен върху насърчаване на интеркултурния диалог на ниво национална 
политика и ЕС. 

Последната глава се спира върху интеркултурния диалог през погледа на 
малцинствата. Описани и анализирани са модели на общуване, разграничени 
като добросъседство, приемане на съседа като враждебния друг, безразли-
чие и лицемерна «толерантност» преди всичко с примери от България. 

Методологията на изследването е интердисциплинарна. Тя съчетава ра-
ботата на експерти на три различни нива: човешки права, дискриминация и 
интеркултурен диалог. Информацията е извлечена от политологичната, прав-
ната, социологическата и антроположката литература, посветени на трите 
теми в рамките на ЕС и техните специфики. Извършен е контент анализ на 
данните, както и изследване на случаи от практиката (case study). Понятията 
са разгледани в исторически контекст с цел изясняване на смисъла и начина 
на функционирането им. Избраната методология изхожда от логиката, че ана-
лизът на съдържанието е най-подходящия метод за улавяне на промените в 
социални ценности и норми, в образи и стереотипи за „другия”. В рамките на 
изследването са използвани и резултати от собствени проучвания и опит на 
авторите и се представя както социалния контекст, така и социалните норми и 
ценности, които трудно могат да бъдат предавани чрез текста. 

Тъй като брошурата е интердисциплинарна и преди всичко научнопопу-
лярна, тя е насочена към широк кръг заинтересовани страни предимно извън 
академичните среди. Целевата й група включва представители на местните 
публични власти, държавни служители, медии, експерти и практици, граж-
дански активисти, но преди всичко представители на НПО сектора, които се 
сблъскват ежедневно с проблемите на дискриминация, междукултурен диа-
лог и човешки права. Към нея биха проявили интерес и студенти и преподава-
тели, с оглед изграждане на една обща представа за сложните проблеми на 
междуетническото и междуконфесионалното общуване. 

Брошурата цели обогатяване на знанията, изясняване на понятия, пред-
ставяне на примери и идеи за работа в сферата на културните права, дискри-
минацията и интеркултурния диалог. 
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Глава I

Съвременните предизвикателствата на ЕС, 
произтичащи от срещите между различни култури 

В основата на срещите между култури в резултат на миграционните про-
цеси и мобилността в ЕС, са политическите, икономическите и социалните съ-
бития на континента. Те се коренят в историческото развитие на европейските 
общества. От една страна застава колониалният опит на бившите империи, 
които контролират с векове огромни територии от света. От друга е «Желяз-
ната завеса», която предопределя разделението на Западна и Източна Европа 
между капиталистическия и комунистическия блок. Вековният минал опит и 
45-годишното разделение на континента на два враждуващи лагера с раз-
лична политическа, икономическа и културна специфика продължава да дава 
своето отражение и днес. Все още съществува разделение между «Западна» 
и «Източна» Европа, което не е преодоляно. Част от балканските страни про-
дължават да не са част от Съюза, поради забавяне на преговорния процес за 
присъединяване с Турция, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово. 

За да се стигне, обаче, до спокойно надграждане на тези процеси, преди 
всичко трябва да се решат други, не по-малки предизвикателства, пред които 
се изправя ЕС. 

 Миграцията и променяща се Европа

Едно от сериозните предизвикателства, пред които е изправена съвременна 
Европа, е миграцията. Това не е еднороден процес. Тя може да бъде разглеж-
дана като вътрешна и външна. Мигрантите са легални и нелегални, а според 
квалификацията си се определят като високо, средно и неквалифицирани. 
Външната имиграция включва навлизането на голям поток на жители на страни 
извън ЕС, пристигащи по икономически или политически причини, както и бе-
жанци и лица, търсещи убежище през последните десетилетия. Векове наред 
самата Европа е континент на изселници, като жителите на европейските дър-
жави колонизират обширни пространства по света. В днешно време и особено 
в последните 27 години тенденцията е обърната. В епохата на глобализацията 
Старият континент се е превърнал в крайна цел на непознати досега по мащаба 
и интензивността си миграционни процеси. В последните няколко години при-
чините за засилването на миграцията могат да се търсят в глобализацията, във 
войните и смяната на режимите в Ирак, Либия, Афганистан, Сирия и Украйна, 
които предизвикват вълни от бежанци, насочващи се преди всичко към Евро-
па. Това довежда до позитивен миграционен баланс, който за 2010 показва, че 
заселилите се са с 1,75 милиона повече от напусналите.
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През 2007 на територията на ЕС се намират 18,5 милиона души от т.нар. 
«трети страни». Това са 4% от цялото му население. В това число обаче не вли-
зат онези, които вече са получили европейско гражданство. Трите най-много-
бройни мигрантски етноса в ЕС са турците (2,3 милиона), мароканците (1,7 ми-
лиона) и албанците (0,8 милиона). Общо 9 милиона граждани на ЕС използват 
правото си на свобода на движение и пребивават в друга страна-членка. 

Особен проблем в последната година са бежанците от военни конфликти, 
като част от тях са смесени с икономически емигранти. По последни данни 
през 2014 г. и 2015 г. само в Италия са пристигнали повече от 300 000 неза-
конни мигранти и това е огромно предизвикателство към Шенгенската зона2. 

Не трябва да се забравя, че количествено броят на получаващите убежище 
не е нараснал значително в сравнение с предишната бежанска вълна през 
1992 г. Тогава е дадено убежище на 672,000 бежанци, при условие, че страни-
те членки са 15, в сравнение с 626,000 за 2014 г. (при условие, че Съюзът има 
28 членки и население около 500 милиона). Например за Великобритания не 
се наблюдава драстично увеличение на броя на бежанците. Официалната ста-
тистика сочи, че броят на подадените документи за статут на бежанец е 25 020 
за периода януари-март 2015 г., което сравнено с март 2014 г. е увеличение 
с 5 % (тогава подадените заявления са 23 803), като броят им остава нисък 
в сравнение с пика през 2002 г. (84 132 заявления)3. През 2015 г. ситуацията 
става много по-сложна и искащите убежище за първи път в рамките на ЕС 
достигат 1.3 млн, което означава удвояване на броя им в сравнение с 1992 г4.

Въпреки че европейските страни приемат всяка година значителен брой 
мигранти, проблемът се задълбочава непрекъснато, вероятно преекспониран 
и от медиите. Кадри по новините и в Интернет показват стотици тунизийци и 
либийци издигнали палатков лагер, наречен Джунглата, близо до парижкия 
терминал на влаковете Евростар, пътуващи за Великобритания в тунела под 
Ламанша5. Много от тях се опитват да преминат през тунела и да се заселят 

2 Why is EU struggling with migrants and asylum? (http://www.bbc.com/news/world-
europe-24583286, публикувано на 3 март 2016 г., последно влизане на 25 април 
2016 г.).

3 https://www.gov.uk/government/publications/immigration-statistics-january-to-
march-2015/immigration-statistics-january-to-march-2015#asylum-1, published on 21 
May 2015, viewed on 3 August 2015.

4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics, публи-
кувано на 2 март 2016 г., последно влизане на 25 април 2016 г.

5 За разбиране на сложното положение във Франция трябва да се има предвид 
и факта, че през ноември 2014 г. Държавният съвет на Франция определя Ко-
сово за държава в която цари „несигурност”. Това довежда до драстично уве-
личаване на идващите от този район албанци, косовари и цигани. Всички цен-
трове за временно пребиваване са препълнени. 25 хиляди са емигрантите 
настанени в тях. Други 20 хиляди чакат да бъдат настанени. Те са и част от оне-
зи емигранти, които живеят в Джунглата край Ламанша и се опитва да преми-
нат към Великобритания (вж. Чеков, Божидар. Лекомислието на пълните сто-
маси (http://bulgariabezgranici.com/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
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на Острова. Повечето от тях имат временни шестмесечни визи от Италия, но 
тези италиански документи не могат да се прилагат във Великобритания, ко-
ято не е част от Шенгенската конвенция. Въпреки това бежанците, които имат 
шенгенски документи биха могли да се заселят в останалите държави-членки. 
От друга страна, съществува едно важно споразумение, което в настоящия 
момент се оспорва от държавите с гранични територии. Първоначално това е 
Дъблинската конвенция, подписана през 1990, по-късно доразвита и приета 
като т.н. Дъблински Регламент, задаващ критериите и механизмите, опреде-
лящи държавата–членка, отговорна за разглеждането на молби за междуна-
родна закрила. Регламентът е подписан от 32 европейски държави, включи-
телно държавите-членки на ЕС, както и от Лихтенщайн, Исландия, Норвегия и 
Швейцария, не членуващи в ЕС. С него се цели да се избегне концентрирането 
на бежанската вълна в централна и северна Европа. Според този Регламент, 
страната която първа регистрира и издаде документи на търсещия убежище, 
става „собственик” на въпросния емигрант. При положение, че той реши да 
пътува другаде, при първото негово нарушение „чужденецът” е връщан обра-
тно в страната от която е тръгнал6. Този Регламент важи за сирийските бежа-
нци с документи издадени в България. Затова през август 2015 г. се заговори 
за връщане на бежанци от Германия, вече получили такъв статут в България. 
Дъблинският Регламент поставя държавите с гранични територии в неблаго-
приятна ситуация и ги принуждава да приемат голям брой емигранти.

 Миграция и интеграция

Миграционните процеси поставят под въпрос приеманите досега като 
подразбиращи се постижения: социалната държава, благосъстоянието и кон-
курентоспособността на европейските икономики в глобален план. Миграци-
ята, без съмнение е тема, която е приоритет в глобалния дневен ред в ерата 
на глобализацията. 

До 2013 г. последната голяма миграционна вълна в Европа бе в резултат 
от приемането на държавите от бившия Източен блок в Европейския съюз, 
което предопредели редица миграционни проблеми с ясно изразени социал-
ни измерения, формално прикривани от правото на свободно придвижване. 
Що се отнася до легалната имиграция, на политическо ниво в Европа може 
да се говори като цяло за позитивно отношение, водещо до редица конкрет-
ни инициативи. Приемат се закони, които разрешават на имигрантите, след 
работен престой от минимум една година, да се съберат със семействата си. 
Лица, които от пет години легално пребивават на територията на ЕС, могат 
да получат разрешение за дълготраен престой, което им дава възможност да 
преминат на по-високо ниво на квалификация или пък да работят в друга дър-

%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82-
%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8/, 
публикувано на 8 май 2015 г., видяно на 28 август 2015 г.). 

6  Чеков, Б., Цит. съч…. 
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жава-членка на Съюза. Други нормативни актове касаят въвеждането на об-
щоевропейски приемни критерии за студенти и научни работници. Особено 
внимание заслужава инициативата за т.нар. „синя карта“, която представлява 
ускорена процедура за допускане до работния пазар на конкретна страна-
членка на висококвалифицирани професионалисти при особено благоприят-
ни условия на престой, включително предоставяне разрешение за работа в 
целия ЕС след период от две години.

 Във все по-взаимосвързания глобализиран свят се лансират нови концеп-
ции като алтернатива на досегашните миграционни явления. Сред тях си за-
служава да бъдат споменати „циркулиращата миграция” (престой на чуждес-
транна работна ръка за определено време, след това завръщане в родната 
страна и приложение на придобитите компетенции и знания там), концеп-
цията за „социалните преводи“ (пренасяне на западни ценности и работна 
култура в родната страна на мигрантите) и „мозъчна циркулация“, вместо тра-
диционното „изтичане на мозъци“. Взема се предвид и опцията, с оглед на 
интеграционния процес, да се взаимодейства по-тясно с изградените в прие-
мащите държави имигрантски мрежи, доскоро смятани за опасни и формира-
щи паралелни културни общества.

Засилената имиграция довежда до възникване на нови проблеми, свърза-
ни с интеграцията на новодошлите. Някои европейски правителства действат 
според представата, че имиграцията може да помогне на Европейския съюз 
да намали последиците от застаряващото население. Очаква се, например, 
до 2060 г. населението на Германия да намалее от 82 на 65 милиона жители и 
то при запазване на сегашните миграционни темпове към страната

 Миграция и толерантност

Обща тенденция в ЕС е бизнесът да призовава за „разхлабване“ на регу-
лациите, позволяващи на чужденци да се заселват на територията на Съюза, 
докато определени политически кръгове, както и обществеността, изразяват 
опасения за загуба на национална идентичност и работни места. Полити-
ческите, икономическите и социалните проблеми на ЕС пряко рефлектират 
върху засилването на нетолерантността и негативизма не само спрямо еми-
грантите извън ЕС, но дори и тези от други страни-членки на ЕС. Засилва се 
езикът на омразата спрямо такива традиционни малцинства, населяващи 
континента от векове като ромите. Този феномен влиза в директен сблъсък с 
разбирането за толерантността, като част от свободата и равенството на инди-
видите – основен принцип на либералната демокрация, според която права-
та на общностите и индивидите трябва да бъдат гарантирани, независимо от 
техния етнически, расов или религиозен произход, както и да им се осигури 
пълноценно участие в политическия, социалния и икономическия живот. 

Резултат от влошаването на политическата и икономическата ситуация в 
ЕС е засилването на национализма, ксенофобията и популизма в ЕС, тъй като 
е известно, че изправени пред подобни трудности хората са склонни да тър-
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сят прости отговори на сложни проблеми и „чужденците“ обикновено са лес-
на мишена. Например, масови са протестите срещу емигрантите в Словакия, 
независимо че словаците съставляват едни от най-големите имиграционни 
общности във Великобритания7. 

 Тероризъм и религиозна нетърпимост

Едно от важните предизвикателства пред ЕС е радикализацията на поли-
тическия живот във всички европейски страни. След терористичните атаки в 
Париж през 2015 г. радикализацията тече и по линията на отношението към 
другия въобще. 

Особено силни са антиислямските настроения и страхът от нахлуване на 
голям брой мюсюлмани, които ще подменят изконната християнска религия 
в Европа. Затова при засиления бежански поток се чуват мнения, че трябва 
да се приемат повече християнски имигранти, отколкото мюсюлмани. Сло-
вакия, например, заяви, че при разпределяне на квотите с бежанци е гото-
ва да приеме единствено и само християни8. Все повече гласове се чуват, че 
новопристигналите трябва да се съобразяват с традициите и културата на 
местното население и да се откажат, например, от бурките, при положение, 
че живеят в Лондон. 

Сложната икономическа ситуация в ЕС и усещането за социална и култур-
на изолация, особено сред имигрантите и техните наследници, поражда въл-
на от недоволство и създава условия за разрастване на тероризма. Много от 
децата, израснали в предградията, макар и да имат гражданство, изпадат в 
изолация. Някои от тях виждат в радикалните религиозни течения единстве-
ния начин за излизане от ситуацията, което засилва тревогите на Съюза и на 
континента. 

 

7 Словакия до ЕС – „Спрете ислямизацията на Европа!“ (http://lidislidis.blog.
bg/politika/2015/06/21/quot-slovakiia-ne-e-afrika-quot-quot-vyn-imigrantite-ot-
neia.1370795, публикувано и видяно на 22 юни 2015 г.).

8 Хлайф, Нидал. Редно ли е да делим бежанците на религиозна основа? (http://
www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4951504, публикувано и видяно на 31 август 
2015 г.).
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Глава II

Въвеждане, съдържание и употреба на понятията

 Човешки права

С раждането на човекa се ражда и неговото право за достоен живот. Не-
говата поява предопределя неговото пространство и време на пребиваване 
в света. Той има право да съществува, да се труди и да се развива. Наред със 
задоволяването на непосредствените биологични нужди, включително необ-
ходимостта да се научи да се изхранва, както и да изхранва своето потомство, 
това е и правото да бъде приет и да се научи да приема обкръжението, в 
което живее, да се учи на умения да оцелява, да живее достойно, почтено, да 
създава блага, от които и други могат да се ползват и т.н. Обществото в което 
живее, му предоставя права и задължения. Тези права съответстват на него-
вите потребности, за да бъде пълноценен в средата, в която се реализира. 
Тук от голямо значение е културно-образователния потенциал на отделната 
личност, за да може да претендира, усвоява, ползва и защитава своите права. 

Правата на човека са „основните права и свободи, които притежават всич-
ки хора, независимо от тяхното гражданство, пол, национален или етнически 
произход, раса, религия, език или друг статус“. Те се разглеждат като универ-
сални и егалитарни, като всички хора имат равни права, поради самата си при-
надлежност към човечеството. Тези права могат да съществуват като естестве-
ни или законови права както в националното, така и в международното право. 

През втората половина на 20 век доктрината за правата на човека се пре-
връща в крайъгълен камък на глобалната политика, оказвайки значително 
влияние върху международните отношения, международното право, дей-
ността на глобалните и регионални институции, политиките на отделните 
държави и работата на неправителствените организации. Въпреки това тя 
продължава да предизвиква значителен скептицизъм, както и спорове за об-
хвата, характера и оправдаността на човешките права.

На 10 декември 1948 г. Генералната асамблея на Организацията на обе-
динените нации (ООН) приема Всеобщата Декларация за правата на човека. 
Това е документът, който определя основните права на всеки човек, за да 
може да живее нормално и достойно. Декларацията представлява своеоб-
разен стандарт, еднакъв за всички хора по света. Тя съдържа 30 права, вся-
ко от които съответства на човешка потребност. Декларацията е само израз 
на намеренията на отделните държави по отношение на човешките права, 
тъй като решенията на Генералната асамблея нямат характера на закон. За да 
може Декларацията да влезе в сила във всяка отделна държава е необходи-
мо да бъде включена в нейното законодателство. Веднага след като приема 
Декларацията, ООН призовава всички държави да информират за нея своите 
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граждани. В много страни по света тя се изучава в училище, тъй като се смята 
за изключително важен принцип на съвместното съжителство.

Декларацията за правата на човека се основава на ценности като справед-
ливост, достойнство, честност, равенство и уважение. Това са ценности, които 
са близки на всеки човек и които съществуват от столетия. В тази връзка чо-
вешките права имат няколко основни характеристики:
 Човешките права са еднакви за всички хора, винаги и навсякъде по света. 

Затова ги наричат универсални.
 Те са неделими. Никой не може да отнеме някое право, защото е по-мало-

важно.
 На всяко от човешките права съответства и отговорност. Това е отговор-

ността да се зачита правото на другите. Затова човешките права са взаим-
ни, а когато взаимно пазим правата си, сме солидарни.
Човешките права могат да бъдат групирани в зависимост от областта, ко-

ято защитават:
 граждански и политически – защитават възможността за участие в полити-

чески, граждански и религиозни организации и за свободно изразяване на 
мнение

 икономически, социални и културни – тези права гарантират минимален 
стандарт на живот, достъп до храна, здравна грижа, образование, както и 
правото на културно изразяване.
Зачитането на човешките права и достойнството, наред с принципите за 

свобода, демокрация, равенство и законност са ценности, общи за всички 
държави-членки на Европейския съюз (ЕС). 

 Дискриминация

Понятието „дискриминация” има различни измерения – юридически, по-
литически, социални. Първоначалното значение на думата – discriminatio (от 
латински) означава различие, различен, правене на разлика. Или казано с дру-
ги думи – в класически смисъл под дискриминация се е разбирало отношени-
ето към по-различните от нас и затова не е била натоварена нито позитивно, 
нито негативно. С времето тази дума започва да се използва като термин за 
несправедливо отношение, при което от малцинство се отнемат права и блага. 

Дискриминация е третирането на даден човек или група или възприема-
нето му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлеж-
ност, сексуална ориентация или друго, вместо спрямо неговите лични качест-
ва. Дискриминация има тогава, когато е налице официално или неофициално 
разделяне на хората в отделни групи по някакъв техен общ признак, при ко-
ето им се дават или отнемат дадени права, задължения и възможности, спо-
ред групата към която принадлежат. Дискриминация е всяко действие, което 
води до изключване на определена група в обществото. Най-общо казано, 
дискриминацията е отношение към хората от различни групи по различен, 
неравноправен и нерационален начин. 
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 Съвременните европейско и национални законодателства разграничават 
различни видове и форми на дискриминацията, като акцентът е поставен вър-
ху признаци, по които дискриминацията е забранена. На европейско ниво те 
са етнически произход, религия, гражданство, пол, увреждане, възраст и сек-
суална ориентация. В съвременното българско национално законодателство 
списъкът на защитените признаци, по които дискриминацията е забранена, 
от една страна е по-широк, а от друга страна не е изчерпателен. Той обхва-
ща 19 изрично посочени характеристики, но освен тях има и други признаци, 
посочени като защитени в други закони или международни актове, по които 
България е страна. 

Дискриминацията може да бъде пряка или непряка в зависимост от това, 
дали разделението е извършено явно или скрито на основата на съответния 
признак. 

 Пряка дискриминация

Пряка дискриминация означава всяко различно третиране на основата на 
раса, цвят, език, религия, националност, национален или етнически произход 
или друг защитен от закона признак. Това означава към някого да се проявя-
ва по-лошо отношение в сравнение с отношението към другиго на основата 
на неговата етническа принадлежност, раса, сексуална ориентация, възраст, 
пол, увреждане, религия или друга защитена характеристика. Дали по-лошо-
то отношение се основава на етническа принадлежност, раса или друг при-
знак се разкрива при сравняване на третирането към индивида и третирането 
към друго лице без съответния признак, към което е проявено или би било 
проявено в сравнимо сходна ситуация. Пряката дискриминация е проявление 
на двойния стандарт – при сходни положения по един начин се отнасяш към 
хората от твоята група, а по-друг начин се отнасяш към хората, които не са 
от твоята група. Привидно това означава, че ние нарушаваме закона, ако се 
отнасяме към някого по-неблагоприятно поради един или няколко от гореиз-
броените признаци. Пример за пряка дискриминация е да откажете на някого 
достъп до клуб или заведение заради цвета на кожата му или етническата му 
принадлежност . 

Все пак различното третиране основано на раса, цвят и етнически произ-
ход може да има обективни и разумни основания само в крайно ограничен 
брой случаи. Така например в областта на заетостта, в която цветът на кожата 
представлява действително и определящо изискване за упражняване на про-
фесия поради естеството на конкретните професионални дейности, за които 
става въпрос или поради контекста, в който те се осъществяват, различното 
третиране по такъв признак може да има обективно и разумно основание. 
В по-общ смисъл понятието за обективно и разумно основание следва да се 
тълкува възможно най-ограничително по отношение на различното третира-
не на всяко едно от изброените основания.
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ЕС: Съгласно чл.2, пар.2, б „а” от Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 
юни 2000 година относно прилагане на принципът на равно третиране 
на лица без разлика на расата или етническия произход и Директива 
2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на ос-
новна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите 
проява на пряка дискриминация има, когато едно лице е, било е, или 
би било третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситу-
ация въз основа на расов признак, етнически произход, религия или 
други защитени в тях признаци.

 Непряка дискриминация

Непряка дискриминация има когато привидно неутрално условие, кри-
терий или практика биха поставили в неравнопоставено положение хора на 
основата на раса или етнически произход, сексуална ориентация, възраст, 
пол, увреждане, религия, вяра или друга защитена от закона характеристи-
ка, освен в случаите, когато прилагането на тази разпоредба, критерий или 
практика може да бъде обективно обосновано със законосъобразни причи-
ни, правейки ги необходими и уместни. Пример за непряка дискриминация е 
забраната да се носи забрадка на работното място. Въпреки, че това е разпо-
редба, която важи за всички, тя засяга в най-голяма степен жените – мюсюл-
манки, спазващи стриктно религиозните изисквания. 

ЕС: Съгласно чл.2, пар.2, б ”б” от Директива 2000/43 и Директива 
2000/78 проява на непряка дискриминация има, когато видимо неу-
трална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата от 
дадена раса, етнически произход, религия, възраст, пол, сексуална 
ориентация, увреждане в особено неблагоприятно положение в срав-
нение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика 
са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане 
на тази цел са подходящи и необходими.

 Множествена дискриминация

Множествената дискриминация е сложно явление, при която човек е ди-
скриминиран по повече от един признак. Дискриминацията е множествена на 
основата на пресичане на два или повече признака у жертвата, чиято неделима 
наличност е фактор за разделението, като в същото време хората, притежаващи 
поотделно и поединично признаците, не са подложени на ограничение или ли-
шаване от правата в сравнение с хората, притежаващи и двата признака едно-
временно. Например жена от ромски произход кандидатства за работа, но не 
е назначена, докато в същото време са назначени жени, които не са от ромски 
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произход, както и мъже от ромски произход. Поотделно не са изключени жени-
те, нито ромите въобще, но са изключени жените от ромски произход. 

Множествената дискриминация при наслагване на признаците се проявява 
тогава, когато всеки един от признаците, преценен самостоятелно не е в състо-
яние да доведе до по-неблагоприятното третиране, но когато тези признаци се 
вземат предвид комплексно, водят до намаляване на шансовете на лицето да 
се ползва от иначе признатите му по закон права или интереси. При наслагва-
нето на признаците се стига до „парадоксалния резултат”, че „колкото повече 
човек се отклонява от нормата, толкова по-голяма е вероятността да бъде из-
ложен на множествена дискриминация”. Всеки от нас има пол, възраст, етни-
ческа принадлежност, сексуалност, и т.н. Например един работодател поставя 
няколко изисквания като комплекс за заемане на свободна длъжност (възраст, 
професионален опит, добро владеене на английски език), като кандидатите се 
оценяват по точкова система с различна тежест на всеки един от критериите, а 
кандидатът, който е по-възрастен и в по-ниска степен владее английски език, 
разполага със значително по-малки шансове да бъде нает на работа. 

Освен горепосочените видове, европейското и българското законодател-
ства приравняват на дискриминация и някои други прояви като тормоза, под-
буждането към дискриминация, преследването и други.

 Забраната за дискриминация във вторичното 
законодателство на ЕС 

В първичното законодателство на ЕС не се съдържа дефиниция за дискрими-
нация. До 2000 г. забраната за дискриминация е фокусирана предимно в сфе-
рата на заетостта и общественото осигуряване по признаците пол и граждан-
ство. В течение на годините са правени промени, които значително са развили 
приложението на забраната и в други сфери като пенсионното осигуряване, 
бременността и схемите за задължително обществено осигуряване. Легалното 
понятие е дадено в редицата директиви, приети за борба с дискриминацията. 

През 2000 г. бяха приети две директиви, разгръщащи борбата срещу 
дискриминацията по други признаци и в други сфери : 
Директивата за равно третиране в областта на заетостта (Директива 
2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на ос-
новна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите) 
въведе забрана на дискриминация в областта на заетостта, основана на 
сексуална ориентация, религиозни убеждения, възраст и увреждания. 
Директивата за расовото равенство (Директива 2000/43/ ЕО на Съвета 
от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно трети-
ране на лица без разлика на расата или етническия произход) въведе 
забрана на дискриминация, основана на расова или етническа принад-
лежност в областта на заетостта, както и на достъпа до системите за 
социални грижи, обществено осигуряване и стоки и услуги. 
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Това е значително разширение на обхвата на правото на ЕС срещу дис-
криминацията, с което беше отчетен фактът, че за да могат физическите 
лица да реализират пълния си потенциал на пазара на труда, е необхо-
димо да им бъде гарантиран равен достъп до области, като здравео-
пазване, образование и жилищно настаняване.

Въпреки че сексуалната ориентация, религиозните убеждения, уврежда-
нията и възрастта са основания, които са предмет на защита само в областта 
на заетостта, в последните години институциите на ЕС обсъждат предложение 
за разширяване обхвата на защитата за тези основания с включване на облас-
тта на достъпа да стоки и услуги (известно като „Хоризонталната директива“). 

Наред с разширяването на обхвата на забраната за дискриминация Ди-
ректива 2000/43 изисква от държавите членки да посочат орган или органи за 
насърчаване на равното третиране на всички лица без дискриминация, осно-
вана на расов признак или етнически произход. Тези органи могат да бъдат 
част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на 
човека или на правата на отделните индивиди. Правомощията на тези органи 
трябва да включват минимум следните компетенции: 
 предоставяне на независима помощ на жертвите на дискриминация в 

поддържане на техните жалби срещу дискриминация;
 провеждане на независими проучвания относно дискриминация;
 публикуване на независими доклади и изготвяне на препоръки по всички 

въпроси, които се отнасят до такъв вид дискриминация.
Важен момент в борбата срещу дискриминацията са някои особени пра-

вила, установени като минимални стандарти в директивите, приложими към 
делата за дискриминация в държавите членки: 
 облекчен доказателствен стандарт в полза на жертвите на дискриминация, 

като от тях се изисква да докажат факти, от които може да се направи пред-
положение за наличие на дискриминация ( prima facie дискриминация), 
след което доказателствената тежест се прехвърля на ответната страна, ко-
ято следва да докаже, че не е нарушен принципа на равно третиране;

 достъпност на производствата за защита от дискриминация; 
 неправителствени организации могат да участват от името или в подкрепа 

на жертвите на дискриминация във всяка съдебна и/или административна 
процедура, съществуваща за привеждането в изпълнение на задължения-
та по директивите;

 санкциите и обезщетенията за извършена дискриминация трябва да са 
ефективни, пропорционални и разубедителни.

 Подбуждане към дискриминация

Подбуждането към дискриминация е една от проявните форми, прирав-
нени на дискриминация и обхваща всички форми на подтикване на някого 
да извърши дискриминация, измежду които даването на инструкции или ука-
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зания за дискриминиране, склоняване, оповестено намерение за дискрими-
ниране и всякакви други форми на оказване на помощ за дискриминиране. 

ЕС: Съгласно чл.2, пар.4 от Директива 2000/43 и Директива 2000/78 
като подбуждане се счита всеки един подтик за дискриминиране, без 
каквито и да е ограничения в дефиницията. 

Оповестеното намерение за дискриминиране също се разглежда като дис-
криминация (подбуждане към дискриминация), дори и при липса на конкретна 
жертва. Така например, обява за работа, в която се посочва, че роми/ цигани 
трябва да се въздържат от кандидатстване, ще попадне под обхвата на закона, 
дори и ако нито един ром/ циганин не е подал кандидатурата си. В същата кате-
гория са и обявите за свободни работни места с възрастови, полови или други 
ограничения, които на пръв поглед нямат обективно и разумно оправдание.

Правни дефиниции за тормоз

БЪЛГАРИЯ: Съгласно пар.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за защита от дискриминация тормоз е всяко нежелано поведение на осно-
вата на защитените в закона признаци, изразено физически, словесно или 
по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството 
на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда.
ЕС: Според чл.2, пар.3 от Директива 2000/43 и Директива 2000/78 тор-
мозът е дискриминация, когато нежелано поведение, свързано с раса, 
етнически произход, възраст, пол, религия, сексуална ориентация или 
други, се извършва с цел или последица уронване на достойнството на 
личността и създаване на сплашваща, враждебна, срамна, унизителна 
или обиждаща среда.

 Преследване

Преследването означава предприемане на мерки за отмъщение спрямо ли-
цето или неговите близки, което е потърсило защита от дискриминация, като е 
подало жалба или иск пред съответните институции или лицата, свидетелства-
щи, или оказващи друг вид съдействие на жертвата, за да защити правата си по 
адекватен начин. Закрилата срещу преследване е жизненоважна за насърчава-
не на жертвите на дискриминация да представят жалбите си пред властите, а 
също и за насърчаване на свидетелите да дават показания. За да бъдат ефек-
тивни правните норми за защита от дискриминация, е предвидено мерките за 
отмъщение също да представляват дискриминация и закононарушение. 

БЪЛГАРИЯ: Според пар.1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за защита от дискриминация, преследване означава: 
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а) по-неблагоприятно третиране на лице, което е предприело или се 
предполага, че е предприело или ще предприеме действие за защита 
от дискриминация;
б) по-неблагоприятно третиране на лице, когато свързано с него лице 
е предприело или се предполага, че е предприело или ще предприеме 
действия за защита от дискриминация;
в) по-неблагоприятно третиране на лице, отказало да дискриминира.
Изискването за забрана на преследването е установено в европейско-
то законодателство – чл.11 от Директива 2000/78 и чл. 9 от Директива 
2000/43. 

 Расова сегрегация

Расовата сегрегация е отделяне на лицата на основата на раса, етническа 
принадлежност, цвят на кожата, език или други, без обективни и разумни оп-
равдания за това. Сегрегация може да възникне и като непреднамерен стра-
ничен продукт от правителствени политики или действията на частни лица, 
които по същество не съдържат някаква очевидна принуда. Ако отделянето се 
извършва доброволно, то не представлява сегрегация в случай, че е запазена 
свободата на волята и на избора. Иначе доброволното на пръв поглед отделя-
не се счита за сегрегация, ако то е в резултат на безизходното или ограниче-
ното наличие на алтернативи в положението на отделящия се. 

БЪЛГАРИЯ: Съгласно чл.5 от Закона за защита от дискриминация расо-
вата сегрегация също се явява забранена от закона дискриминация. 
Според пар.1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита 
от дискриминация, расова сегрегация означава: издаването на акт, из-
вършването на действие или бездействие, което води до принудително 
разделяне, обособяване или отделяне на лице на основата на неговата 
раса, етническа принадлежност или цвят на кожата.
ЕС: Европейското законодателство не съдържа правна дефиниция за 
расова сегрегация.

Расовата дискриминация представлява действие или практика, чиято цел 
или резултат е дискриминирането на хора или група от хора въз основа на тях-
ната раса или етнически произход. Всички хора принадлежат към един и същ 
вид и теориите, които се основават на съществуването на различни „раси” са 
отхвърлени и отречени, но същевременно „раса” се използва в този термин 
или в законодателствата, за да бъде сигурно, че хората, които обикновено 
и погрешно са възприемани като принадлежащи към „друга раса”, няма да 
бъдат изключени от закрилата, предвидена от закона9.
9 Виж Декларацията за расата и расовите предразсъдъци, налична сред материалите, 

публикувани в секцията Каталог на правата на човека на уебстраницата на проекта. 
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ЕС: Според чл.1 от Международната конвенция за ликвидиране на всич-
ки форми на расова дискриминация, като расова дискриминация се ква-
лифицира всяко различие, изключване, ограничение или предпочитание 
на основата на раса, цвят, потекло, национален или етнически произход, 
което има за цел или резултат да унищожи или навреди на признаване-
то, ползването или упражняването на равна основа на правата на човека 
и основните свободи в политическата, икономическата, социалната, кул-
турната или която и да е друга област на обществения живот.
Законодателството на Европейския съюз също забранява дискрими-
нацията по расов признак чрез т.нар. расова директива – Директива 
2000/43. 

 Насърчителни мерки

Насърчителните, или наричани още позитивни мерки10, са специфични 
мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положе-
ние, свързано с расов признак, етнически произход, религия, възраст, увреж-
дане, пол или други защитени в закона признаци. Забраната за дискримина-
ция не възпрепятства запазването или приемането на временни специални 
мерки, предназначени да предотвратят или компенсират ущърб, понесен от 
лица, принадлежащи към уязвими групи или да улеснят пълноценното им 
участие във всички области на живота. Тези мерки не трябва да бъдат про-
дължавани, след като планираните цели бъдат постигнати – изравняване на 
възможностите .

Примери за временни специални мерки, предназначени да предотвратят 
или да компенсират неблагоприятното (неравностойното) положение на ос-
новата на някой защитен признак са напр. квотите за прием по пол в гимнази-
ите или университетите; собственик на предприятие, който няма чернокожи 
служители сред управленския си персонал, но има много чернокожи служи-
тели сред работниците си, може да организира курс за обучение на черноко-
жи работници, желаещи повишение; полицията би могла да организира кам-
пания за набиране на служители, която да е така замислена, че да насърчава 
кандидатури в частност на членове на определени етнически групи, които са 
недостатъчно представени в полицията.

Такива мерки, не само не са забранена от закона дискриминация, но и 
държавните власти са длъжни да прилагат такива, за да постигнат ефективно 
целите на антидискриминационното законодателство. Според чл.10 и чл.11 
от Закона за защита от дискриминация в България държавните власти са 
длъжни да предприемат всички мерки за постигане целите на закона, както 
мерки в областта на образованието и обучението за осигуряване на баланси-
рано участие на жените и мъжете, също така и специалните мерки в полза на 

10 Много често наричани позитивна дискриминация 
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лица или групи лица в неравностойно положение на основата на защитени по 
закон признаци с цел изравняване на възможностите им, доколкото и докато 
тези мерки са необходими.

 Борба с дискриминацията със средствата на наказателното 
право

Съветът на Европейския съюз, отчитайки повишената опасност на някои 
специфични форми на дискриминация и необходимостта от по–ефективна 
борба с тях, прие Рамково решение 2008/913/ПВР относно борбата с опреде-
лени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното 
право11. Това решение вмени като задължение на държавите-членки въвеж-
дането на такива законодателни мерки на национално ниво, че определени-
те в решението форми на дискриминация се санкционират от наказателното 
право, а расистките и ксенофобски мотиви на престъпленията се отчитат като 
засилващо отговорността обстоятелство при определянето на наказанието. 
Държавите-членки трябваше да предприемат необходимите мерки за изпъ-
лнение на рамковото решение до 28 ноември 2010 г.

По силата на това Рамково решение се изисква всяка държава-членка да 
предприема необходимите мерки, за да гарантира, че изброените по-долу 
умишлени действия са наказуеми по наказателния й закон, а именно:
 публично подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група 

лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на 
кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност; 

 извършване на по-горе посочените действия чрез публично разпростране-
ние или раздаване на документи, снимки или други материали

 публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпле-
ния на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпле-
ния, определени в членове 6, 7 и 8 от статута на Международния наказа-
телен съд, което е насочено срещу група лица или член на такава група, 
определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, на-
ционална или етническа принадлежност, когато действието е извършено 
по начин, който може да подтикне към насилие или омраза срещу такава 
група или член на такава група;

 публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпле-
нията, определени в член 6 от Хартата на Международния военен трибу-
нал, приложена към Лондонското споразумение от 8 август 1945 г., кое-
то е насочено срещу група лица или член на такава група, определена по 
отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или 
етническа принадлежност, когато действието е извършено по начин, който 
може да подтикне към насилие или омраза срещу такава група или член 
на такава група.

11  Официален вестник на Европейския съюз L 328 от 6.12.2008, стр. 55-58
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Глава III. 

Мултикултурализъм и интеркултурен диалог

Мултикултурализмът е термин, въведен в Канада в края на 60-те години на 
ХХ в. и обозначава политика, насочена към запазване и развитие на културните 
различия. Той е свързан с изискването на френскоезичната общност за призна-
ване на нейните права и е своеобразно допълнение на „билингвизъм” и „би-
културализъм”, които обхващат двете основни етнически групи – английската и 
френската, които са в основата на канадската държавна федеративна структура. 

Мултикултурализмът е разбиран не само като толерантност към културните 
различия, но и като изискване за законово признаване на културните права на 
расовите, религиозни или културни групи12. Той става популярен в Европа през 
последните три десетилетия след наплива на голям брой имигранти, които не 
проявяват склонност да се асимилират и защитават своите права, включително 
правото на запазване на изконните им култура, традиции и обичаи. При създа-
дената сложна ситуация мултикултурализмът започна да се осмисля от упра-
вляващите като инструмент, който би спомагал за взаимното обогатяване на 
културите с цел мирно съжителство и изграждане на стабилно общество. Той е 
фокусиран преди всичко не върху защитата на индивидуалните права на граж-
даните, а върху правата на различни етнически и религиозни общности. 

Мултикултурализмът е въвеждан в Европа под една или друга форма, но 
често пъти среща съпротивата на местното население, което призовава пра-
вителствата си да отменят тази политика и да върнат политиката на ограни-
чаване на правата на имигрантите. Противниците му изтъкват факта, че той 
разрушава многовековните културни основи на Европа и на развитите евро-
пейски културни традиции, защото подобно смесване води винаги към усред-
няване и понижаване на културното равнище на приемащата страна. 

Мултикултурализмът се позовава на разбирането за толерантността. То-
лерантността (или търпимостта) е разбиране на различието. Тя е способност 
хората да се отнасят открито и обективно спрямо онези мнения, практика, ре-
лигия, националност и така нататък, които са различни от техните собствени. 

Етническата и религиозната толерантност е пряко повлияна от съвмест-
ното съжителство на представителите на отделни конфесионални общности. 
Основният принцип при функционирането на системата на съжителство е вза-
имно признатата „другост”. Оформени са различни нива на толерантност – 
индивидуално, общностно, национално и наднационално.

В съвременността идеята за толерантността, като условие за „оценка 

12 Фукуяма, Ф. Идентичност и миграция (http://www.librev.com/index.php/prospects-
world-publisher/75-2009-06-17-08-28-46, публикувано на 26 май 2007 г., последно 
влизане на 2 юни 2015 г.).



21

и уважение на човешкото достойнство и интегритета на всички хора” 
е заложена и обоснована в „Декларацията за принципите на толерант-
ността“, приета на 16 ноември 1996 г. от Общото събрание на ООН. В нея 
толерантност „означава уважение, приемане и разбиране на богатото мно-
гообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и спо-
собите за проява на човешката индивидуалност”.

„Може да се каже, че всички сме различни и всеки трябва да си жи-
вее живота, като не пречи на другия. Всички сме различни и това е 
чудесно.”13 (Дана, на 10 години)

 Интеркултурен диалог

Културното многообразие е съществена характеристика на човешкото 
общество и обхваща всички елементи на отделните културни идентичности: 
географски произход, исторически корени, етническа принадлежност, езици, 
социална и образователна среда, религиозни, философски убеждения, мо-
рални ценности и възгледи. В съвременните условия то се подсилва от про-
цесите на глобализация и постмодерност; от вътрешната и трансграничната 
миграция; от претенциите на национални и други малцинства да се обособят 
въз основа на своята религиозна, етническа и културна идентичност; от нара-
стващата взаимозависимост между отделните региони в световен мащаб; от 
по-значителния обмен чрез търговията, образованието, ваканциите и не на 
последно място от засиления поток на информация чрез медиите и Интернет. 
В модерната мултикултурна реалност на индивидите все повече се налага да 
управляват собствените си културни пристрастия и виждания и да реализират 
своя потенциал в едно многообразно, плуралистично, основано на солидар-
ността динамично общество, не само в Европа, но и по света.

Важността на интеркултурния диалог предопределя необходимостта от де-
финиране. Най-общо той се осмисля като сложен и динамичен процес, който 
включва открита и толерантна комуникация, взаимодействия или размяна 
на мнения между индивиди, групи и организации с различен културен (вклю-
чително етнически, религиозен) произход, ценностна система или вижда-
ния за света. Чрез него се постига по-дълбоко разбиране на различни гледни 
точки и на „другите“ и „различните“, подпомага се свободата и способността 
за избор, насърчава се равенството и се повишават творческите процеси.

В този смисъл, интеркултурните процеси и диалози надхвърлят представа-
та за елементарната „толерантност към другия“ и могат да включват творчески 
способности, които превръщат предизвикателства и прозрения в иновацион-
ните процеси и в нови форми на изразяване. Това „споделено пространство“ 
може да се намира на границата на физическите пространства, разположени 
13 www.sofrony.net/comenski2/toler/raboti/dana.doc, последно влизане на 21 авугст 

2015 г.
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в медиите или във виртуална среда.
Културното разнообразие в световен мащаб носи много икономически, со-

циални и политически плюсове и поради това трябва да се развива и управлява 
по подходящ начин. То допринася за възникване на нови идеи и развива раз-
бирането за обществото. От друга страна, увеличаването на културното многоо-
бразие води до нови социални и политически предизвикателства. То често пъти 
предизвиква страх и отхвърляне и допринася за възникване на стереотипи, ра-
сизъм, ксенофобия, нетърпимост, дискриминация и насилие, което застрашава 
както мира в самата общност, така и в националните и наднационалните рамки. 

Смята се, че диалогът между културите е най-старият и най-основният ре-
жим на демократичния разговор и начинът за отхвърляне и превъзмогване 
на насилието. Неговата цел е да се даде възможност на всички нас да живеем 
заедно, мирно и конструктивно в мултикултурен свят и да развиваме чувство 
за общност и принадлежност.

Този диалог трябва да е двупосочен и да върви в посока както от мнозин-
ство към малцинство, така и обратното, така че и двете група да запазят сво-
ите характеристики и да не се нарушат традициите и културата им. Затова е 
и необходимо и двете групи да се придържат към спазването на законите на 
държава, която населяват, като се отчитат взаимните специфики. 

Интеркултурният диалог е свързан и с преодоляване на стереотипите спря-
мо „другите и различните“. Социалните стереотипи представляват категории 
или споделени вярвания от голям брой хора за определени личностни харак-
теристики като резултат от натрупания опит от заобикалящата среда. 

Стереотипите са опростени и генерализирани представи или обра-
зи за дадена група, възприемани като реални и достоверни факти, 
които влияят върху отношението към определената група или ин-
дивидите, спадащи към нея.

Стереотипите допринасят за изграждане на позитивен или негативен об-
раз и обикновено представляват изказване на генерално мнение, основава-
що се на минимално или ограничено познаване на определена група от хора. 
Стереотипите се основават на предположението, че това са общи характерис-
тики, които са характерни за всички членове на определена група14. 

Примери за стереотипи
1. „Японските часовници са най-точни“
2. „Германските коли са най-здрави“
3. „Чернокожите са най-добрите спринтьори“
4. „Ромите са крадци и мързеливци“

14  Ганева, З. Изследване на стереотипите, предразсъдъците и модерния расизъм 
на младите българи към бежанците (http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-
content/uploads/downloads/2014/04/Z.Ganeva_SUJER_2014_1_ED_RED.pdf, по-
следно влизане на 28 август 2015 г.)
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Стереотипите сами по себе си не са опасни, но често пъти насърчават пред-
разсъдъците и дискриминацията. Макар и да има позитивни предразсъдъци, 
мнозинството от тях са негативни. 

Предразсъдъците са не само необоснована предубеденост, изказана 
чрез мнение или вярване, но и отношението, което включва чувства 
като враждебност, презрение или омраза. Често пъти предразсъдъ-
ците предопределят третирането на даден човек по-неблагопри-
ятно и по-недобронамерено и предопределят дискриминация. 

В европейското общество е изградена система за преодоляване на стере-
отипите и предразсъдъците. Използват се законови мерки за развиване на 
отворена култура, признаваща и ценяща разнообразието. От особена важ-
ност е образованието, което създава възможност за натрупване на знания за 
собствената и чуждите общности. От друга страна, на общоевропейско ниво 
се създават условия за общуване на хора с различен етнически, религиозен, 
социален или културен произход на ежедневни ниво. Така се създават усло-
вия на запознаване на местното общество с „другия” и „различния”. Изхож-
дайки от виждането, че чрез приемането на човека до себе си, става по-лес-
но възприемането на цялата група или общност, европейските общества се 
опитват да преодоляват стереотипите и предразсъдъците и да се справят с 
дискриминацията. Проучванията показват, че повечето хора имат свои лич-
ни впечатления и опит с представители на различни етнически и религиозни 
общности и са убедени в техните положителни характеристики. Затова често 
пъти чуваме, че онзи циганин/ром от съседния апартамент не е като другите, 
дори той е „по-българин” (по-чист, по-работлив, по-коректен работник и т. н.) 
от нас, но пък не харесваме другите роми и продължаваме да твърдим, че ро-
мите са „мързеливи” и „крадливи”. Затова и част от политиката на интеграция 
на етническите и конфесионалните малцинства изисква премахване на гетата 
и създаването на смесени квартали, което е особено трудно в една демокра-
тична и либерална държава. Такъв положителен опит е реализиран по вре-
мето на тоталитарното управление в България със създаването на квартали 
като жк „Дружба” в София, където на едно място са събрани представители 
на различни общности, обединени единствено на принципа на общото им 
работно място – металургичния комбинат „Кремиковци“.

Запазването на културното многообразие обаче създава и други пробле-
ми. Често пъти малцинствените и преди всичко новодошлите общности, в оп-
ита си да се самосъхранят се затварят в своите рамки и често пъти сами се 
гетоизират, което е особено характерно за големи на брой групи. Живеейки в 
рамките на един квартал, често пъти те работят със сънародници и дори не им 
се налага да контактуват с местните. Случва се да не научават езика на новата 
страна и живеят затворени в своята култура. Така те са откъснати от приема-
щото общество и не успяват да се интегрират и адаптират в новия социум. 
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 Интеркултурният диалог в рамките на Европейския съюз

Насърчаването на интеркултурния диалог допринася за постигането на 
основната цел на Съвета на Европа, а именно защитата и подкрепата на чо-
вешките права, демокрацията и върховенството на закона. Идеята за интер-
културния диалог е заложена още в Договора от Маастрихт от 1992 г., в който 
е водеща идеята за културното многообразие. В член 128 от Договора за 
Европейски съюз (сега член 151 от Консолидираната версия), в който се казва: 
„Общността дава своя принос за разцвета на културата в държавите членки, 
зачитайки тяхното национално и регионално разнообразие, и в същото вре-
ме извеждайки на преден план общото културно наследство”. Това е вижда-
нето, което определя академичния и публичен политически дискурс години 
наред, като не е поставен достатъчно силен акцент върху общото културно 
наследство. Този текст може да се тълкува и като едновременно присъствие 
на много европейски култури и идентичности, а обща европейска култура не 
се приема като обективна основа на осъществяване на интеркултурната кому-
никация. На преден план се извежда идеята за единство в многообразието, в 
която са вплетени уникални култури, но на базата на общото културно наслед-
ство. Смята се, че на континента трябва да се търси диалог между тях без да 
има стремеж към хомогенизацията им. В този смисъл ЕС придобива смисъл 
на защитник на европейските култури и идентичност. 

Първата среща на най-високо равнище на ръководителите на държавите и 
правителствата на държавите членки (1993) потвърждава, че културното многоо-
бразие е характерна черта на богатото европейско наследство и че толерантност-
та е гаранция за отворено общество. Тя довежда до създаването на рамковата 
Конвенция за защита на националните малцинства (1995), до конституирането 
на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността и до началото на 
Европейската младежка кампания срещу расизма, анти-семитизма, ксенофоби-
ята и нетолерантността („всички сме различни, но всички сме равни”).

Тези принципи са отчетливо формулирани в приетата от министрите на 
културата по-късно през същата година „Декларацията от Фаро относно 
стратегията на Съвета на Европа за развитие на междукултурния диа-
лог”, където се предлага да бъде подготвена „Бяла книга за междукул-
турен диалог“. В нея е формулирано следното определение: „Интер-
културният диалог е откритата и изпълнена с уважение размяна на 
мнения между индивиди или групи с различен етнически, културен, 
религиозен и езиков произход и наследство въз основа на взаимно 
разбиране и уважение. Той се развива на всички равнища – в нацио-
налните, между европейските народи и между Европа и света.“

В рамките на една национална държава интеркултурният диалог включва 
публични и частни културни и артистични инициативи, които обединяват фи-
зически лица, групи от малцинствата и мигрантските общности, които влизат в 
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един многостранен процес на общуване заедно с мнозинството от населението.
Такъв диалог в идеалния случай се извършва в „споделено пространство“, 

като се правят опити за преодоляване на неравнопоставените властови отно-
шения между мнозинството и малцинствени групи15. 

 Цели и условия за реализиране на интеркултурния диалог

Целите на интеркултурния диалог могат да се формулират по няколко на-
чина, сред които споделяне на вижданията за света, за разбиране и учене от 
тези, които не виждат света от една и съща гледна точка. Негова цел е също 
определяне на приликите и разликите между различните културни тради-
ции и възприятия; както и постигане на консенсус, независимо от различните 
гледни точки, така че споровете да бъдат решавани мирно и без насилие. Оч-
акванията към реализирането на интеркултурен диалог са за преодоляване 
на разделението между тези, които възприемат многообразието като заплаха 
и тези, които го възприемат като обогатяване. Ето защо споделянето на добри 
практики в областта на интеркултурния диалог означава и споделяне по отно-
шение на демократичното управление на социалното многообразие и насър-
чаване на социалното сближаване;

За да бъде реализиран един успешен интеркултурен диалог се налага да 
се спазят определени условия. Въз основа на опита може да се предложат 
най-малко шест решаващи условия, които трябва да бъдат изпълнени от са-
мото начало, или постигнати по време на процеса:
 уважение и зачитане на достойнството на личността;
 доброволен ангажимент за диалог;
 начин на мислене (от двете страни), характеризиращ се с откритост, любо-

питство и ангажираност, както и липсата на желание да „спечели“ диалога;
 готовност да разгледаме двете културни прилики и разлики;
 минимално ниво на знания за особеностите на собствената и на „другата“ 

култура;
 Възможността да се намери общ език за разбирателство и зачитане на кул-

турните различия16.
Трябва да се отбележи, че за да се реализира интеркултурен диалог е не-

обходимо да се развиват интеркултурната компетентност и интеркул-
турната чувствителност17 още от най-ранна детска възраст.

 Пространства за интеркултурен диалог

Според Съвета на Европа създаването на пространства за интеркултурен 

15 http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_
final_revised_EN.pdf

16 http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_
final_revised_EN.pdf

17 По-подробно по този въпрос вж. http://www.elbook.eu/images/Zornitza_Ganeva.pdf.
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диалог е колективна задача. Смята се, че те трябва да са достъпни и привлека-
телни. Основното място за реализацията му е в пространствата на всекиднев-
ния живот и при спазване на основните свободи. 

Държавните органи имат задачата да организират гражданския живот и 
градското пространство по такъв начин, че да могат да се разширяват възмож-
ностите за диалог, основан върху свободата на изразяване и принципите на 
демокрацията. Те, заедно с неправителствените организации трябва да бъдат 
стимулирани да развиват културата, изкуствата и наследството, които предос-
тавят особено важни пространства за диалог. Културното наследство, класи-
ческите културни дейности, културните маршрути, формите на съвременното 
изкуство, масовата и уличната култура, културата, разпространявана от медии-
те и Интернет, естествено се пресичат и свързват с други култури. Изкуството и 
културата създават изразно пространство отвъд институциите на равнището на 
ежедневното общуване на човека и могат да действат като посредници. 

Естествените места за срещи в застроената градска среда са стратегиче-
ски елементи на социалния живот. Особено внимание трябва да се обръща 
на дизайна и на управлението на обществените пространства, като паркове, 
площади, летища и железопътни гари. Тези, които планират градската среда, 
трябва да бъдат насърчавани да създават „отворени градове” с достатъчно 
публично пространство за срещи. Такива пространства, в идеалния случай по-
строени със свободен дух и планирани за разнообразни цели, могат да спо-
могнат за възникването на споделено място за срещи на различни култури18. 
Като пример за „отворен град“ може да се посочи Мадрид, който се опре-
деля като „уловил предимствата на глобализацията”. Градът се очертава като 
основна врата към бързо развиващите се пазари на Латинска Америка и не 
крие амбициите си в съревнованието да бъде признат за глобален град. Стъп-
вайки върху стабилни инвестиции в инфраструктурата и осигуряването й, как-
то и върху присъствието на фирми, конкурентоспособни в глобален мащаб, 
градът започна да си изгражда позитивна идентичност пред света относно 
мястото си в градската система на 21-ви век. Градът Мадрид отваря вратите 
си за съществен приток от хора от други страни. За по-малко от десет години 
процентът на чужденците от незначително ниво нараства на 19% от населе-
нието на града. Това обаче не довежда до расови конфликти или създава-
нето на гета и чуждестранните жители са хомогенно разпределени из целия 
град. Това може би се дължи на толерантността на столицата и на отворения 
и приветлив характер на жителите на Мадрид, които в по-голямата си част 
са мигранти или синове и дъщери на мигранти от други региони на Испания, 
дошли в Мадрид преди не повече от няколко десетилетия. С притока на 495 
000 мигранти в периода между 2001 и 2006 г. миграцията стана движеща сила 
за икономическия успех на Мадрид, превръщайки града в жизнена и мулти-
културна столица. Мадрид е пример за град, който е успешен и активен по 

18 http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_
final_revised_EN.pdf
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отношение управлението на имиграцията19.
Като други примери за пространства за интеркултурен диалог могат да се 

посочат училищата, читалищата, фестивалите или библиотеките – все центро-
ве и места, които привличат и успяват да реализират комуникацията между 
представители на различни етнически и конфесионални общности.

 Журналистиката, медиите и интеркултурния диалог

Журналистиката и медиите имат особено важна роля за осъществяване на 
комуникацията между различни общностите. Те могат да спомогнат за създа-
ването на форуми за интеркултурен диалог. За да отразят разнообразния със-
тав на обществото, медийните организации би трябвало да осъзнават своята 
роля на медиатори между разнообразни мнения, култури и традиции, и да 
улесняват диалога между общества, общности, групи, индивиди и институ-
ции. Необходимо е медиите да осъзнават своята роля за запазване на мира, 
толерантността и антидискриминационните настроения в обществото. 

За постигане на тези цели медиите и журналистите трябва да се стремят 
към обективно и балансирано отразяване на събитията, на живота на групи и 
общности, на отделните хора, независимо от етническия произход, пола или 
религията. От друга страна, те трябва да допринасят за повишаване на знания-
та и задълбочаване на разбирането за живота и традициите на малцинствени-
те групи и на местното население, както и относно особеностите и културните 
различия на религиозните общности чрез представяне на техните традиции, 
наследство и принос към световната култура. Особено важно е да се ограничи 
езика на омразата и расизма, който допринася за насаждане на стереотипи 
и предразсъдъци спрямо различните малцинства и да се представя културата 
на толерантност. Необходимо е да се развива журналистическа подготовка и 
образование в духа на социалното сцепление и комуникация между култури-
те, общностите и институциите, като се стимулира разследващата журналис-
тика за разкриване на явления, които пречат на междукултурния диалог. Не 
на последно място трябва да се разработват специални програми и предава-
ния представящи живота, традициите и културата на различни малцинствени 
общности с цел да се повиши интересът към тях и към осъществяването на 
диалог, като основният стремеж да е насочен към решаване на конфликтите и 
към моделиране на социалните взаимоотношения20.

Добри примери за предавания насочени към интеркултурния диалог са 
медийните репортажи за празници и традиции на различни малцинства – 
като отбелязването на Банго Васил − циганската Нова година или на Рамазан 

19 Кларк, Гр. Разбиране за отворените градове, с. 23, 26. (http://www.opencities.eu/
web/download/understanding_opencities_bg.pdf, публикувано през февруари 2010 
г., последно влизане на 25 април 2016 г.)

20 Човешките права в мултикултурното общество Речта на омразата Носенето 
на религиозни символи на обществени места, София: 2008, с. 7-8 (http://kzd-
nondiscrimination.com/proektuchilista/religioznitesimvoli.pdf).
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байряма при мюсюлманите в България. Отрицателно въздействие към обще-
ството оказват репортажите за високата степен на криминални деяния сред 
бежанците и емигрантите, които изграждат предразсъдъци спрямо тях. Все 
още с езика на омразата се говори за ромите в България. 

 Образование и интеркултурен диалог

Особено важно за засилване на интеркултурния диалог е образованието. 
То създава условия за всекидневна мирна комуникация между индивиди с 
различен етнически или религиозен произход. Основната му цел е натруп-
ване на знания и създаване на компетентности, които предпоставят опреде-
лени отношения. Виждането на ЕС за „образование за всеки” означава всич-
ки, независимо от своя произход, етническа принадлежност или религия, да 
се чувстват комфортно в класната стая, което означава промяна в учебното 
съдържание и в прилаганите педагогически подходи. Образованието трябва 
да дава възможности за натрупване на допълнителни знания за „другите” и 
„различните”. Чрез него могат да се възпитат толерантни и отговорни гражда-
ни на ЕС, които са превъзмогнали стереотипите и предразсъдъците. Като до-
бри примери могат да се дадат изучаването на приказки на различни общно-
сти или включването на произведения на малцинствени автори в учебниците 
в основните и средните училища21. 

Съветът на Европа смята това за важен начин за осъществяване на свобо-
дата на изразяване.

 Културата като инструмент на промяната

Нов етап в разбирането за културата в контекста на политиките на ЕС е 
въведен чрез Европейската програма за култура в глобализиращия се свят 
(Agenda for Culture 2007), която определя «културата като инструмент за на-
сърчаване на интеркултурния диалог, творчеството и международните от-
ношения». Чрез нея се очертава неотменима роля на ЕС в насърчаването на 
богатството и разнообразието на културата и се предлага ново виждане за 
нейната роля като «неизменен фактор при постигането на стратегическите 
цели на ЕС за благоденствие, солидарност и сигурност, и като гарант за «по-
силно присъствие на международната сцена». Тук на преден план е изведена 
културата за насърчаване и реализиране на интеркултурния диалог и ролята 
й за икономическия и социален живот в Съюза. Така «промяната» е към ново 
разбиране за културата, като се акцентира върху инструменталната й роля в 
изграждането на конкурентна и единна Европа22. 

21 За повече информация вж. Макариев, Пл., Я. Тоцева, И. Иванов (съст.). 2008. Мно-
гообразие без граници. София: Отворено обществоhttp://crossingdifferences.osi.
bg/fce/001/0057/files/SbornikInterkulturnoobrazovanie.pdf

22 Stoycheva, Maria. Intercultural Communication in the United Europe – Problems and 
Solutions. – Retokika i Komunikatsii (http://rhetoric.bg).
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Програмата засяга няколко основни теми, сред които са темата за нова Ев-
ропа, разбирана като Обединена Източна и Западна Европа, темата за новите 
европейци, мигриращи в търсене на своята реализация и по-добър живот. 
Особено важна е темата за общото европейско културно наследство. Това е 
тема в политическия дневен ред на няколко документа − например, Заклю-
чението на Съвета на ЕС върху културното наследство като стратегически ре-
сурс за устойчива Европа от 20 май 2014 г. и Съобщението на Европейската 
комисия за интегриран подход към културното наследство на Европа от 22 
юли 2014 г. Според двата политически документа: „Културното наследство е 
от централно значение за Европейската програма за култура, като допринася 
значително за трите й цели: насърчаване на културното многообразие и ин-
теркултурния диалог — наследството е ключов компонент поради вътрешно 
присъщата си обществена ценност; насърчаване на културата като творчески 
двигател — културното наследство допринася чрез своя пряк и непряк ико-
номически потенциал, включително капацитета за подкрепа на културните и 
творчески индустрии и за вдъхновение на творците и мислителите; насърча-
ване на културата като жизненоважен елемент на международното измере-
ние на Съюза — европейският експертен опит в областта на културното на-
следство е високо почитан в международен план.“ Интеркултурният диалог на 
европейско равнище е интегриран подход и инструмент на ЕС, който допълва 
национални и регионални програми, за да се постигнат няколко важни цели: 
„защита и увеличаване както на вътрешно присъщата, така и на социалната 
стойност на културното наследство, засилване приноса на това наследство за 
икономическия растеж и създаване на работни места и развитие на неговия 
потенциал в служба на публичната дипломация на ЕС“.

В настоящия момент в ЕС действа програмата „Creative Europe“23, която 
финансира отварянето спрямо други култури и интеграцията на бежанците и 
мигрантите. Интеркултурният диалог е част от европейския диалог на граж-
данското общество. В рамките на програма „Voices of culture programme“24 
дискусиите се водят върху две важни теми:
 Промотиране на интеркултурния диалог и комуникацията на общностите в 

споделените публични пространства;
 Ролята на културата във включването на мигрантите.

В светлината на увеличаващия се брой новопристигнали в рамките на ЕС, 
през ноември 2015 г. е създадена работна група, координираща интеркултур-
ния диалог със специален фокус върху интеграцията на бежанците и мигран-
тите за обществата чрез културата и изкуството25.

 

23 http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
24 http://www.goethe.de/ins/be/prj/voc/abo/enindex.htm
25 http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/intercultural-dialogue_en.htm
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 Стратегии и политики за насърчаване на интеркултурния 
диалог 

Интеркултурният диалог е важно измерение в много политики на Евро-
пейския съюз и инструменти в областта на структурните фондове, образова-
нието, ученето през целия живот, младежта, културата, гражданството и спор-
та, равенството между половете, заетостта и социалните въпроси, борбата с 
дискриминацията и социалното изключване, борбата с расизма и ксенофо-
бията, политиката за убежищата и интеграцията на имигрантите, правата на 
човека и устойчивото развитие, аудиовизуалната политика и изследванията.

Този диалог е фактор с нарастващо значение във външните отношения на 
ЕС и по-специално по отношение на присъединяването на страните – канди-
датки за членство.

Сред инструментите за насърчаване на интеркултурния диалог е Европей-
ската година на междукултурния диалог 2008. Обявяването на инициативата 
на Европейския парламент и Съвета на ЕС има за цел да популяризира ин-
теркултурния диалог като процес, при който всички онези, които живеят в ЕС 
могат да подобрят способността си да се справят в една по-отворена, но също 
така и по-сложна културна среда, където в различните държави-членки, както 
и вътре във всяка една от тях, съжителстват различни културни идентичности 
и убеждения. Тя акцентира върху важността от повишаване съзнателността на 
всички живеещи в ЕС, по-специално на младите хора, относно значимостта на 
отвореното към света активно европейско гражданство, като зачита културно-
то многообразие, базирано на общите ценности в ЕС, както е посочено в член 
6 от Договора за ЕС и в Хартата за основните свободи в Европейския съюз. 
Инициативата бе важна стъпка за подчертаване приноса на различните култу-
ри и изразите на културно многообразие за наследството и начина на живот 
в държавите-членки. В рамките на Европейската година на междукултурния 
диалог бяха предприети събития и инициативи на европейско, регионално и 
национално равнище, насочени към популяризиране на междукултурния ди-
алог, чрез пряко включване или достигане до възможно най-голям брой хора. 
Специално внимание бе обърнато на гражданското образование и придоби-
ването на знания с цел да бъдат оценени другите хора и техните различия. 

Друг инструмент в процеса бе инициативата Европейска столица на кул-
турата. Избраният за такъв град реализира културна програма с европейско 
измерение, базирана на културното сътрудничество и създадена специално 
за съответната година. Програмата е съвместима с националната културна 
стратегия или политика на съответната страна-членка. Всяка година са изби-
рани по две културни столици. 

Европейската Комисия е предприела и подкрепила редица други инициа-
тиви за насърчаване на междукултурния диалог, по-специално чрез Платфор-
мата за междукултурна Европа (Platform for Intercultural Europe) и програма 
„Култура”. Една основна сфера на дейност през последните няколко години е 
междукултурният диалог с ромската общност. В допълнение към различните 
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проекти и инициативи, Комисията има специална Платформа за борба с дис-
криминацията срещу ромите. 

Творческа Европа (Creative Europe) е рамковата програма на Европейска-
та комисия, която финансира проекти в областта на културните и творчески 
индустрии в периода 2014—2020 г. Програмата обединява досегашните про-
грами „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло 
нов механизъм за подкрепа на трансграничното сътрудничество между кул-
турни и творчески организации в рамките на и извън ЕС. 

Наред с това са създадени различни експертни групи от държавите-членки 
за издирване и идентифициране на практики за това как да се създават прос-
транства в публичното изкуство и културни институции, които да улесняват 
обмяната и взаимодействието между различни култури и социални групи. 
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Глава IV

Интеркултурният диалог през погледа на 
националните малцинства

 Права и свободи на малцинствата в ЕС

В рамките на ЕС, твърде много лица, принадлежащи към малцинства все 
още са изправени пред заплахи, дискриминация и расизъм. Те са изправе-
ни пред риска да бъдат изключени от пълноценно участие в икономическия, 
политическия, социалния и културния живот на мнозинствата в страните или 
обществата, в които живеят. Договорът за ЕС дава правомощия на Съюза да 
приеме редица инструменти, които да допринесат за защитата на правата на 
лицата, принадлежащи към малцинства. При прилагането на тези правомо-
щия, ЕС въведе правна рамка за борба с дискриминацията, расизма и ксено-
фобията и е допринесла за финансирането на програмите за спомагателни 
дейности, насочени към борба с тези явления. Зачитането на правата на лица-
та, принадлежащи към малцинства, е една от ценностите на ЕС. Тази стойност 
е изрично посочена в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Законодателството и програмите на ЕС допринасят за справяне с някои 
трудности, включително дискриминация, които биха могли да засегнат лица-
та, принадлежащи към групата на малцинства. Член 21 от Хартата на основни-
те права на ЕС изрично забранява дискриминация въз основа на принадлеж-
ност към което и да е национално малцинство. Същевременно ЕК няма власт 
над въпроси, свързани с признаването на статута на малцинствата, тяхното 
самоопределение и независимост и режима за използване на регионалните 
или малцинствените езици.

Страните от ЕС имат правомощия сами да вземат решения за малцинства-
та си. Те трябва да използват всички правни инструменти, за да гарантират, че 
основните им права са ефективно защитени в съответствие с конституцион-
ния ред и задължения съгласно международното право.

 Права и свободи на малцинствата в България

В българската държава живеят представители на различни етнически и ре-
лигиозни групи, които според преброяването от 2011 г. представляват около 
20% от населението на страната. Те се отличават от мнозинството от населени-
ето (българи -православни християни) по своя етнически произход и конфе-
сионална принадлежност. Могат да бъдат разделени на традиционни, които 
живеят на българските територии от дълъг период от време и нови, заселили 
се в последния един век. Към традиционните малцинства могат да се опреде-
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лят евреите, гагаузи, аромъни, власи, татари, арменци, цигани, българи-моха-
медани (помаци), българи-католици, турци и гърци. От новите малцинства се 
отличават руснаците (разделени на старообредци, белогвардейци, съветска и 
постсъветска група), араби, кюрди, англичани и др. 

По време на комунистическия режим в България (1944-1989 г.) правата и 
свободите на населението и особено на малцинствените групи са силно огра-
ничени. Пример за това е турската общност, на която е забранено да говори 
турски език, да практикува традиционните си обичаи и обреди като обрязва-
не, никях, да празнува религиозните си празници, дори да слуша традици-
онната си музика. Като най-висша форма на асимилация, тя е подложена и 
на смяна на турските имена с български както на живите, така и на мъртвите. 

Краят на комунистическото управление довежда до връщане на правата 
на тези граждани и до възраждане на желанието за себеизява и демонстри-
ране на традиционната култура както сред мнозинството, така и сред предста-
вителите на малцинствените общности. За тях са особено важни различните 
международни конвенции, подписани от държавата, засягащи техните права, 
включително Международната конвенция за премахване на всички форми на 
расова дискриминация на ООН и Рамковата конвенция за защита на нацио-
налните малцинства на Съвета на Европа.

Повечето от представителите на малцинствата имат активна гражданска 
позиция и следят за спазването на техните права. Те се стремят към визуали-
зиране на своята културна и религиозна различност в съвременното българ-
ско общество. От особена важност за тях е самоопределението им. 

Промените през 1989 г. в България дават възможност на малцинствата да 
изграждат свои организации. В настоящия момент повечето от тях имат ак-
тивно действащи неправителствени организации (изключение правят само 
някои от най-новите като английските заселници например). Повечето от тях 
са насочени към популяризиране на традициите, обичаите и обредите. Такава 
организация например е еврейската „Шалом“, стремяща се към: „запазване, 
утвърждаване и развитие на еврейските етнически, езикови и културни цен-
ности и традиции; защитата на конституционните права на своите членове и 
на евреите в страната пред държавата, нейните органи и другите обществени 
и политически организации в страната; противодействие срещу всякаква фор-
ма на фашизъм, тоталитаризъм, антидемократизъм, расизъм, антисeмитизъм 
и национален шовинизъм; взаимодействие с всички общности и организации 
в страната и чужбина, които отстояват принципите на демокрацията и достой-
но човешко съществуване.“26

Особено активни в своята дейност са ромските неправителствени органи-
зации. Много от тях си сътрудничат с държавните органи с цел по-добрата 
интеграция на ромите и особено на децата. 

Пример за успешен интеркултурен диалог е изграждането на Ромски 
музикален театър и създаването на турски музикално-драматичен театър. 
Държавата участва активно в подпомагането и популяризирането на традици-
26 http://shalompr.org/about/purposes
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онната култура на малцинствата, чрез провеждането на национални, регио-
нални и местни празници и представяне на творчеството на изтъкнати творци 
от малцинствените групи.

Важно място заемат религиозните институции за защита правата и свобо-
дите на малцинствата в България. С цел осигуряване на религиозното образо-
вание и обучението на бъдещите ислямски духовни водачи през 1990 г. в Бъл-
гария е създаден Висшия ислямски институт. По-късно в страната са открити 
и 3 средни ислямски училища (в Русе, Шумен и Момчилград). Много млади 
турци получават възможност за религиозно образование в чужбина – Турция, 
Иран или арабски страни, подпомагани от различни неправителствени орга-
низации. 

С оглед опознаване на собствената религия, на децата в държавните учи-
лища е дадена възможност да посещават часове по религия. Например през 
2000 г. стартират часове за свободноизбираема подготовка по ислям. Часове-
те са веднъж седмично, а учебниците са одобрени от Главното мюфтийство и 
от българското Министерството на образованието. Според официалната ста-
тистика на Главното мюфтийство в България, общо 3372 ученици посещават 
часове по ислям в началните училища през 2011 г. През 2012-2013 г., часове 
по ислям са включени в учебните програми на 27 училища в цялата страна.

След 1989 г. в България е възстановена свободата на религиозните ин-
ституции. В страната функционират девет арменски църкви, разположени в 
по-големите градове на България. Поради големия брой мюсюлманско на-
селение в страната има голям брой ислямски религиозни сгради – джамии, 
теккета и тюрбета. До 1997 г. действащи джамии в страната са 1 041. Според 
официалната статистика на Главното мюфтийство в България общият брой 
функционални джамии е около 1200 през 2011 г. 

Повечето от малцинствата имат свои медии – основно вестници и списа-
ния. Например арменските вестници са четири. Освен финансиране от частни 
спонсори, често пъти се разчита на държавата да подпомага тези дейности. 
Българската национална телевизия излъчва 10-минутни новини на турски 
език. Макар в началото да имаше проблем в разбирането им от страна на 
българските турци, заради разликата между официалния турски и турския 
диалект, който се говори в България, те са доволни от съществуването им и 
яростно се противопоставят на идеята на отделни националистични партии 
за спирането им. Предавания на турски език се излъчват и по Българското 
национално радио. 

Малцинствените организации и институции са особено видими и в Интер-
нет. Те имат свои уеб-страници, обикновено двуезични, които публикуват ин-
формация за своята дейност и за предстоящите събития. Такава е страницата 
на Културно-просветната организация на каракачаните. Често пъти уеб-стра-
ниците са направени от представители на отделни селища с преобладаващо 
малцинствено население (страницата на с. Ябланово, заселено с алеви). Те са 
активни в социалните мрежи като „Фейсбуук“, където качват почти ежеднев-
но нови сведения, например страниците на с. Казашко, Варненско, в което 
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живеят предимно руснаци-старообредци и на с. Брезница, населено от бъл-
гари-мюсюлмани.

Специално място при самоизявата на малцинствените общности в стра-
ната е отделено на културните мероприятия. Те имат за цел популяризиране 
на етническите и религиозните специфики. В страната се организират мно-
жество фестивали, на които се представят традициите и обичаите на малцин-
ствата. Пример за такъв фестивал е традиционния турски сбор на Демир баба 
текке или каракачанския край местността Карандила край гр. Сливен.

Въпреки постиженията на демокрацията, проблемът с малцинствата в 
България продължава да съществува. Той се дължи на факта, че в повечето 
случаи те са по-лошо образовани и живеят предимно в селски райони с по-
нисък жизнен стандарт. На второ място трябва да се работи за още по-актив-
ното участие на представители на малцинствата в структурите на държавата. 
За решаване на проблемите им трябва да се има предвид, че процесът на 
интеграция трябва да е двупосочен – необходимо е да се работи не само за 
пълноценното вграждане на малцинствата в тъканта на българското обще-
ство, но и за това мнозинството все по-добре да приема етнокултурните и 
етнорелигиозните им особености. В същото време държавата е длъжна да 
утвърждава принципите за равенство пред закона по отношение на правата и 
задълженията на всички нейни граждани, вкл. и малцинствените групи.
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Глава V

Борбата с дискриминацията от гледна точка 
на международното право и националното 
законодателство на Република Турция 
Проф. д-р Кaмуран РЕЧБЕР

Превенцията и забраната на дискриминацията, както и методите за евен-
туална борба с това явление, са регламентирани в международното право 
и вътрешноправните процедури на държавата Република Турция. Тъй като е 
теоретична по своята същност, правната уредба сама по себе си не е в състоя-
ние да осигури недопускането на прояви на дискриминация. Затова в борбата 
с дискриминацията практиката следва да съответства на модерните правни 
норми.

Република Турция се стреми към пълноправно членство в Европейския 
Съюз (ЕС) и за целта полага усилия за хармонизиране на вътрешното право 
със законодателството на Съюза. В рамките на тези, продължаващи и понас-
тоящем усилия Турция се стреми към предотвратяване и намаляване на дис-
криминацията. Настоящото изследване има за цел да установи на какъв етап 
се намира борбата с дискриминацията в Република Турция с оглед на между-
народните правни норми.

Принципът за недопускане на дискриминация е залегнал както във въ-
трешното законодателство на държавите, така и в международните правни 
процедури. Недискриминирането не може да бъде сведено до един случай. 
Иначе казано, забраната за дискриминация действа във всички области на 
правната система. При воденето на борба с дискриминацията в международ-
ното и националното законодателство понякога се наблюдава положителна 
дискриминация. В една правна система може да се стигне до прилагане на 
положителна дискриминация най-вече спрямо лица или групи от лица, кои-
то се считат за уязвими по някакъв признак. Като пример за такива уязвими 
групи могат да бъдат посочени децата, жените, възрастните и хората с увреж-
дания.

Явлението „позитивна дискриминация” е предмет както на международ-
ните, така и на националните правни норми. В тази връзка в чл.10 алинеи 2 и 3 
от Конституцията на Република Турция са налице разпоредби, касаещи поло-
жителната дискриминация. Упоменатите алинеи гласят следното: „Жените и 
мъжете имат равни права. Прилагането на практика на това равенство 
е задължение на държавата. Мерките, приложени за тази цел, не могат 
да бъдат разглеждани като противоречащи на принципа за равенство.

Мерките насочени към децата, възрастните хора, съпрузите и деца-
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та на хора, загинали при изпълнение на военен и служебен дълг, хората с 
увреждания и ветераните, не могат да бъдат разглеждани като несъот-
ветстващи на принципа за равенство”.

На международно и национално ниво се води борба с дискриминация-
та под различни форми. От особено значение е обучението на физическите 
лица по този въпрос, защото прилагането на дискриминация е рядко явление 
в правните системи, в които индивидите са преминали обучение.

Поради своята важност борбата с дискриминацията получава подкрепа от 
ЕС и се подпомага чрез различни проекти. Един такъв проект е „Отключи бо-
гатствата” – съвместната инициатива на Платформа АГОРА (София) и Сдруже-
нието на изселниците от Балканите „Бал-Гьоч” (Бурса), реализирана с подкре-
пата на ЕС и Министерството на европейските въпроси на Република Турция. 
В качеството си на експерт по международно право и консултант по проекта 
от страна на „Бал-Гьоч”, имах възможността да изнеса няколко лекции. На-
стоящата статия представлява резюме на тези лекции, във вид подходящ за 
включване във финалната брошура по проекта. Поради необходимостта от 
ограничаване на обема на статията, тя съдържа едновременно както общи и 
теоретични сведения, така и констатации и анализи.

1.  Борбата с дискриминацията от гледна точка на 
международното право

В системата на международното право, и по-специално през 20-ти век, са 
приети голям брой международни правни актове, които са насочени към пре-
венция на дискриминацията и предвиждат санкционирането на проявите на 
дискриминация, както и конкретни наказания за различните случаи. 

Въпреки че в тесен смисъл борбата с дискриминацията се свързва с фи-
зическите лица, трябва да се отбележи, че това явление обхваща също и 
юридическите лица и дори международните правни субекти. Забраната за 
дискриминация и борбата с това явление се възприемат повече като въпро-
си свързани с основните права и свободи на физическите лица. Но, както ще 
поясним по-долу, позовавайки се на Конвенцията за учредяване на ООН, при-
лагането на дискриминация спрямо държавите и дори спрямо останалите 
субекти на международното право също се разглежда като недопустимо по 
принцип. 

1.1. Антидискриминационни актове на международното право

В международната правна система са налице голям брой международни 
правни процедури за борба с дискриминацията, предвиждащи превенция, 
санкциониране и/или наказване на проявите на дискриминация. Следват ня-
кои от тях:
a). Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията;
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б). Европейска социална харта27;
в). Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 

унизително отнасяне или наказание 28;
г). Европейска конвенция за лицата – участници в процеси в Европейския съд 

по правата на човека29;
д). Всеобща декларация за правата на човека30;
е). Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по 

отношение на жените31;
ж). Международна конвенция за ликвидиране на всички форми на расова се-

грегация 32;
з). Международен Пакт за гражданските и политическите права33 и Пакт за 

икономически, социални и културни права 34;
и). Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свобо-

ди35;
й). Харта на основните права на ЕС 36;
к).  Конвенция за правата на хората с увреждания 37 и др.

Във възприетите и прилагани процедури от областта на международното 
право често се споменава, че не бива да се допуска прилагането на дискри-
минация между хората. Така например чл. 14 от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи има подзаглавие „забрана 
за дискриминация”. Съгласно този член е необходимо осигуряване на въз-
можност „за упражняване на признатите в Конвенцията права и свободи 
без прилагане на дискриминация по пол, раса, цвят, език, вероизповедание, 
социални и други възгледи, национален или обществен произход, принад-
лежност към национално малцинство, имотно състояние, раждане или 
какъвто и да било друг признак”.

Друг такъв пример може да бъде чл. 18 от Договора за функциониране 

27  Виж http://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter.
28 Виж http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/content/26-birlesmis-milletler-

sozlesmeler/.
29 http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/05/08/AIHMYargilamaSur

ecineKatilanlaraDairSozlesme.pdf.
30 http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/688B1--Insan-Haklari-Evrensel-

Beyannamesi.pdf.
31 http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/KadinlaraKarsiAyır

ımciliginOnlenmesiSozlesmesi.pdf.
32 http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/IrkAyırımciliginin

OrtadanKaldirilmasinaDairSozlesme.pdf.
33 http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/MedeniVeSiyasiH

aklaraIliskinSozlesme.pdf.
34 http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/EkonomikSosyalKul

turelHaklarSozlesmesi.pdf.
35 http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/09/01/AIHS_TUR.pdf.
36 http://avrupa.info.tr/tr/ab-ve-sivil-toplum/haklar-bildirgesi.html.
37 http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/EngellilerinHaklari

naIliskinSozlesme.pdf.
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на ЕС. С този член се забранява прилагането на дискриминация по признак 
гражданство. Във Всеобщата декларация за правата на човека на ООН също 
е налице разпоредба забраняваща дискриминацията. В чл.2 от Декларацията 
се посочва, че всеки, без оглед на раса, цвят, пол, език, вероизповедание, по-
литически или други възгледи, национален или социален произход, имотно 
състояние, раждане или по друг признак, може да се възползва от всички пра-
ва и свободи, провъзгласени в нея. Освен това същият член гласи, че никой 
не може да бъде подлаган на дискриминация въз основа на политическия, 
правния или международния статут на държавата, чийто гражданин е. 

Принципът за недискриминация предвижда равностойно третиране на 
международните правни субекти. По този въпрос в чл. 2, ал. 1 от Договора за 
учредяване на ООН се казва, че ООН се учредява на принципа на суверенно 
равенство между всички страни – членки. В ал. 4 на същия член се постановя-
ва, че в международните си отношения всички членове на ОН следва да ува-
жават териториалната цялост или политическата независимост на останалите 
държави. В този смисъл в международните отношения спазването от страна 
на държавите на поведение, съответстващо на международните правни нор-
ми, е основна норма.

От друга страна принципът за недискриминиране цели осигуряването на 
равнопоставеност от гледна точка на националното законодателство между 
гражданите на дадена държава и хората с чуждо гражданство. С други думи 
недискриминирането на чужденците и международните правни субекти е ос-
новно изискване. Само че от гледна точка на вътрешното законодателство на 
държавите не е възможно равнопоставено третиране във всяко отношение 
на чужденците и гражданите на съответната страна. Така например повечето 
страни прилагат критерий гражданството като общо изискване за назначава-
не на държавни служители в националните институции. Само че прилагането 
на вътрешното законодателство на държавите спрямо чужденците не след-
ва да ги възпрепятства при упражняване на правата им. Както става ясно от 
гореизложеното, важно е държавите да се въздържат от предприемане на 
действия и въвеждане на процедури, които биха довели до прилагането по 
принцип на дискриминация по признак гражданство.

Принципът за недискриминация съдържа в себе си две общи и абстракт-
ни схващания. Първото е схващането за равнопоставено третиране на 
гражданите (осигуряване на равнопоставеност между гражданите и чужде-
нците), а второто – схващането за минимални международни норми (недо-
пустимо е отношение към чужденците, излизащо извън рамките на приетите 
минимални норми).38. 

Следва да се отбележи, че държавите прилагат повече първото от тези 
схващания, а именно необходимостта към чужденците да се подхожда по 
начина, по който се процедира спрямо гражданите. При това схващане е заб-
ранено дадена държава да предприема действия и/или въвежда процедури, 
38 Виж Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, 6. Baskı, Turhan Kitabevi, 

Ankara, 1997, s. 234.
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създаващи дискриминация между нейните граждани и чужденците.
Но дадена държава може да не признае всички права на намиращите се в 

страната чужди граждани (физически или юридически лица). Така например 
държавата може да наложи ограничения върху правото на избор, избиране и 
работа на намиращите се в страната чужденци. Държавата може също така, 
съблюдавайки нормите на международното право, да наложи ограничителни 
мерки при влизане на чужди граждани в страната, както и да екстрадира, при 
спазване на съответните правила, лицата проникнали в страната по нерегла-
ментиран начин. Приведените примери не представляват нарушение на за-
браната за прилагане на дискриминация. 

Налага се да приемем, че това схващане има и своите недостатъци. Защо-
то в националните правни системи, базирани единствено на материалните 
норми на националното законодателство, които са лишени от демократична 
структура и не са възприели или не прилагат демократичните правни норми, 
еднаквият статут на гражданите и чужденците може да породи международ-
на отговорност за съответната държава. Тоест дори ако в една диктаторска 
държава се предприемат еднакви действия и процедури спрямо гражданите 
и чужденците, това положение може да е неприемливо по стандартите на 
международното право. Докато при възприемане на второто схващане, пред-
виждащо минимални международни норми, вероятността да се създаде по-
ложение като споменатото е сведена до минимум. Защото международното 
право въвежда праг (минимална норма) при процедурите или действията, 
предприемани от държавите спрямо гражданите на страната или чуждите 
граждани. Всъщност не съществува специфична наднационална структура, 
която да определи или приеме този общ праг. Тук, изхождайки от монизма39, 
можем да кажем, че е важно разбирането, което е общоприето или възприе-
то в международното право, да бъде приложено и в националните законода-
телства. При схващането за минимални международни норми се очаква мате-
риалните правила на международното законодателство, които са възприети 
в системата на международното право, да се прилагат и в националните за-
конодателства. 

Би могло да се твърди, че това обстоятелство е в по-голяма степен свърза-
но с прилагането на основните права и свободи. Принципното възприемане 
на уважението и опазването на основните права и свободи, създава условия 
за премахване на проблемите, които биха възникнали с оглед на споменатите 
две схващания. Освен това между държавите може да се въведат междуна-
родни правни процедури насочени към недопускане на дискриминация меж-
ду поданиците и чуждите граждани40. 
39 Hans Kelsen, „Les Rapports de Système Entre le Droit Interne et le Droit International 

Public”, Recueil des cours de l’Académie de droit inter-national, 1926, IV, Tome 14 de 
la Collection, Librairie Hachette, Paris, 1927, s. 276 vd.; François Rigaux, „Kelsen et le 
Droit International”, Revue Belge de Droit International, 1996/2, Éditions Bruy-lant, 
Bruxelles, s. 381-408. 

40 Виж: Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstan-
bul 1996, s. 357-358.
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Считаме, че по отношение на споменатите две схващания може да се за-
ключи следното: при прилагане от страна на дадена държава на национални-
те правни норми спрямо чужди граждани е необходимо да се процедира по 
начин, неразграничаващ чужденците и гражданите на страната и да се имат 
предвид международните правни норми.

В системата на международното право дискриминацията може да има 
различни проявления. Расовата дискриминация и политиката на апартейд 
представляват такава проява на дискриминация. В международното право 
расовата дискриминация и апартейдът се считат за международно престъ-
пление. Според нас расовата дискриминация и апартейдът са различни тер-
мини и не бива да се смесват. При прояви или политика на Апартейд лицата 
биват подложени на дискриминация поради цвета на кожата им. В този сми-
съл апартейдът води началото си от въвеждането в Република Южна Африка 
през 1950г. на закона за гражданската регистрация и продължава да действа 
до 1994г.

При практиката, въведена в Република Южна Африка чрез закона за граж-
данската регистрация, се прави законово разделение между расите, които не 
са бели. Съгласно закона гражданите на републиката се разделят на три: Бан-
ту (всички чернокожи или негри), Цветнокожи (мулати) и Бели, като по-късно 
към тези групи са добавени и азиатците (хора с индийски или пакистански 
произход). При режима на Апартейд управлението на белите ограничава по-
литическите права и свободите на гражданите с различен цвят на кожата, като 
например възможността за избор на професия, вероизповедание и сключ-
ване на брак, чернокожите, наречени негри, са принудени от държавата да 
живеят в определените за тях райони.

Недопускането на расова дискриминация и апартейд е възприето като 
принцип в международното право. Този въпрос е засегнат в голям брой меж-
дународноправни процедури. Най-важната процедура, касаеща Апартейда е 
Международната конвенция за предотвратяването и наказване на прес-
тъплението апартейд от 30.11.1973г. Съгласно чл. 2 на Конвенцията престъ-
плението апартейд се състои от следното:
a). непризнаване на правото на живот и индивидуалните свободи на члено-

вете на дадена расова група; 
b). произволно задържане или незаконно лишаване от свобода на членовете 

на дадена расова група; 
c). възпрепятстване на участието на тези групи в обществения, икономиче-

ския, политическия и културен живот или поставянето им в условия, спи-
ращи развитието им; 

d). принуждаване на тези групи да живеят на отделни места; 
e) подлагане на тези групи на принудителна работа или наказване на опъл-

чилите се срещу тези политики41. Извършителите на изброените престъ-
пления (цивилни лица или обществени служители) и техните помагачи 

41 Виж Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, Turhan Ki-tabevi, Anka-
ra,1996, s. 162.
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следва да бъдат наказвани от съдебните органи на държавите, които са 
страни по Конвенцията.
Расовата дискриминация е по-широко понятие в сравнение с апартейд. 

Расовата дискриминация включва апартейд, но съдържа също и дискрими-
нация между индивиди, които имат еднакъв цвят на кожата, но са с различна 
национална и етническа принадлежност. Тук е уместно да се спрем на някои 
разпоредби на Международната конвенция за премахване на всички форми 
на расова дискриминация, която може да се определи като един от значимите 
актове на международното право. Конвенцията е приета в Общото събрание 
на ОН с Резолюция № 2106 (ХХ) от 21.12.1965г. и е представена за ратифици-
ране на 07.03.1966г. Конвенцията влиза в сила на 04.01.1969г. и е ратифици-
рана от Турция на 13.10.1972г. Държавите, които са страни по Конвенцията 
са задължени да не прилагат практики, съдържащи расова дискриминация 
спрямо лица, групи или институции, да не подкрепят дискриминацията, да 
забранят прилагането на расова дискриминация от страна на лица, групи или 
институции, а също и да направят преглед на правителствените политики на 
национално и местно ниво и да отменят разпоредбите, които биха довели до 
расова дискриминация.

В чл.1, ал. 1 от Конвенцията расовата дискриминация е дефинирана по 
следния начин: терминът „расова дискриминация“ означава всяко разделе-
ние, изключване, ограничение или преференция въз основа на раса, цвят, 
род, национален или етнически произход, имащо за цел премахване или на-
маляване на признаването и прилагането на човешките права и основните 
свободи, както и възползването от тях във всяка сфера на политическия, ико-
номическия, социално-културния и обществения живот.

При това прилагането на специални мерки за осигуряване на необходи-
мото развитие на определени, нуждаещи се от закрила раси, етнически групи 
или индивиди с цел осигуряване на възможност те да се възползват в равна 
степен от човешките права и основните свободи, не се разглежда като расо-
ва дискриминация. Но мерките не следва да бъдат продължавани след дос-
тигане на преследваната чрез тях цел. Съгласно чл. 6 от същата Конвенция, 
държавите-страни осигуряват чрез компетентните национални съдилища 
и другите държавни институции на всеки в рамките на своята юрисдикция 
ефикасна защита срещу каквито и да било актове на расова дискриминация, 
които нарушават човешките му права и основни свободи в нарушение на тази 
Конвенция и му признават правото да иска от тези съдилища справедливо и 
адекватно обезщетение в резултат на каквито и да било вреди, понесени в 
резултат на тази дискриминация.

В системата на международното право са приети голям брой правни про-
цедури, касаещи упражняването в отделните страни на дискриминация или 
насилие срещу жените. Ето някои от тях:
a). Конвенция за политическите права на жените (1959)42;
42 http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/18411--Kadinlarin-Siyasal-Haklarina-

Iliskin-Sozlesme.pdf.
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б). Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация срещу же-
ните (03.09.1981)43;

в). Конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното на-
силие (2014).
Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу 

жените е приета с решение № 34/180 от 18.12.1979 г. на ОС на ООН. След 
приключване на необходимите правни и други процедури Конвенцията влиза 
в сила на 03.09.1981 г. В чл. 1 на Конвенцията се съдържа дефиницията за дис-
криминация. Съгласно този член забраната за дискриминация спрямо жените 
предвижда възползването от всякакъв вид права в гражданската, политиче-
ската, икономическата, социалната, културната и другите области, а всяко ди-
скриминиране по пол е забранено. Разпоредбите на Конвенцията забраняват 
прилагането на дискриминация от какъвто и да било вид спрямо жените и 
подробно уреждат мерките, които следва да бъдат приложени. 

Чл. 5 на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация 
спрямо жените предвижда майчинството да не се възприема като задача на 
жената и да се разглежда като обществено задължение, а отговорността за 
децата да бъде споделена между мъжа и жената. Държавите, които са страни 
по Конвенцията са се споразумели да прилагат всички необходими мерки, 
включително въвеждане на съответното законодателство, така че да възпре-
пятстват търговията с жени и да премахнат сексуалната експлоатация на же-
ните44.

Чл. 7 на същата Конвенция вменява на страните-членки задължението да 
признаят на жените равно право на глас, избиране и участие. В Турция през 
1930 г. на жените е дадено правото да се кандидатират на избори за местна 
власт, а на 05.12.1934г. – правото да избират и да бъдат избирани.

Конвенцията за превенция и борба с насилието срещу жени и домашно-
то насилие, предложена за ратифициране от страна на Съвета на министрите 
на ЕС на 11.05.2011 г. в Истанбул и влязла в сила на 01.08.2014г., се смята за 
първата Конвенция (Истанбулска конвенция) в международното право, която 
има силата на санкция по въпросите на насилието срещу жени и домашното 
насилие. Конвенцията касае прилагането на политики за превенция, защита, 
преследване и създаване на механизми за подкрепа на жертвите. Конвенци-
ята е представена за приемане и ратифициране и от страна на държави, които 
не членуват в Съвета на Европа.

Истанбулската конвенция предвижда осигуряване на защита от насилие 
на всички жени без оглед на гражданското им състояние. По този начин Кон-
венцията гарантира недопускането на дискриминация от какъвто и да било 
вид (вкл. по сексуално самоопределение и сексуална ориентация) при прила-
гане на мерките за защита на правата на жените, претърпели насилие.

43 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/cedaw.pdf.
44 Bkz., Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin 6. 

Md.’si.
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1.2. Структури за борба с дискриминацията, приети в 
международното право

В системата на международното право съществува голям брой структури 
за борба с дискриминацията. Тук е уместно да се спрем само на някои от тях. 
Системата на ОН, изградена на принципа на суверенно равенство между дър-
жавите, представлява една от най-значимите структури. Една от компетент-
ните в тази област институции е Съветът на ООН по човешките права (Conseil 
des droits de l’homme). На Съвета, създаден от ОС на ООН на 15.03.2006г., на 
мястото на функциониращата преди това Комисия по правата на човека (Com-
mission des droits de l’homme), са дадени правомощия в областта на човешки-
те права и основните свободи. Съветът на ООН по човешките права се състои 
от четиридесет и седем члена, избрани с мнозинство (чрез тайно гласуване) 
от Общото Събрание на ООН 45. 

От друга страна Европейският съд по правата на човека, създаден съглас-
но съответните разпоредби на приетата от Съвета на Европа Европейската 
конвенция за защита на човешките права и основните свободи, представлява 
важен съдебен орган. Съгласно чл. 33 и чл. 34 на същата Конвенция, Европей-
ският съд по правата на човека разглежда също и дела за дискриминация, ко-
гато бъде сезиран от лица или държави. Естествено, за да може Европейският 
съд по правата на човека да разглежда такива дела е необходимо жалбите по 
същество да отговарят на критериите за допустимост.

В правната система на ЕС също се осъществява съдебен надзор в борбата 
с дискриминацията. Правомощието за това принадлежи на Съда на ЕС и съз-
дадените към него Първоинстанционен съд на ЕС (Съда) и Съда на публична-
та служба (Съда на бюрократите). Компетенциите на съдебните органи на ЕС 
произтичат от първичните и производните норми на правото на ЕС. Разбира 
се, тук е от полза да се споменат и останалите законодателни актове на ЕС, 
които оправомощават съдебните институции на Съюза.

2.  Борба с дискриминацията от гледна точка на вътрешното 
законодателство на Република Турция

От деня на своето основаване Република Турция се стреми да поддържа 
тесни икономически, социални и културни връзки с държавите от Западна 
Европа. Турската държава полага сериозни усилия за постигане на членство 
на страната в ЕС. Турция се стреми да преодолее както теоретичните, така и 
практическите недостатъци, особено в частта основни права и свободи. Бор-
бата с дискриминацията в Турция е част от тези усилия. 

В Република Турция се извършва законодателна дейност, насочена към 
превенцията и свеждането до минимум на дискриминацията, а при практи-
ческите мерки се набляга на обучителните дейности.
45 Виж Kamuran Reçber, Uluslararası Hukuk, 2. Baskı, Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, 

2016, s. 455-456.
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2.1. Антидискриминационни актове на вътрешното 
законодателство на Република Турция

В чл. 10 на приетата през 1982г. Конституция на Р. Турция се съдържа обща 
разпоредба, насочена към превенцията и намаляването на дискриминация-
та. В ал. 1 от този член се посочва, че всички, без разлика по отношение на 
език, раса, цвят, пол, политически възгледи, философски виждания, принад-
лежност към вяра, религиозно течение и др., са равни пред закона.

Член 3 от НК на Турция, носещ подзаглавие „Принцип на равенство пред 
правосъдието и закона“, съдържа следната разпоредба: „ (1) Извършителят 
на престъпление се санкционира с пропорционални на деянието наказание 
и мярка за сигурност. (2) При прилагане на Наказателния Кодекс не се до-
пуска разделяне на лицата по раса, език, вяра, религиозно течение, нацио-
налност, цвят, пол, политически или други схващания и убеждения, фило-
софски възгледи, национален и социален произход, рождение, икономическо 
или социално положение, както и не се допуска даването на привилегии на 
когото и да било.”

Член 122 от НК, с подзаглавие „омраза и дискриминация”, постановява 
следното: „Лице, което поради омраза, основаваща се на различие по език, 
раса, националност, цвят, пол, увреждане, политически възгледи, фило-
софски схващания, вяра или религиозно течение възпрепятства друго лице 
по отношение на: a) Продажба, прехвърляне или отдаване под наем на 
публично движимо или недвижимо имущество, б) Възползване от публич-
на услуга, в) Наемане на работа, г) Упражняване на редовна икономическа 
дейност, се наказва с лишаване от свобода от една до три години”.

Тенденциите в международното право наложиха увеличаване на усили-
ята за изработване на законодателни разпоредби, насочени към предотвра-
тяване на дискриминацията и насилието в Турция. След ратифицирането на 
Истанбулската Конвенция на дневен ред дойде изменението на Закона за за-
щита на семейството с № 4320, който е в сила от 1998 г.

На 08.03.2012 г. Великото Национално Събрание на Турция прие Закона за 
защита на семейството и предотвратяване на насилието срещу жените с № 
628446. Този закон отмени действието на Закона за защита на семейството с 
№ 4320 от 14.01.1998 г. 

Изработването и въвеждането на нови законови разпоредби в която и да е 
правна система носи рискове, тъй като създава голяма вероятност от срещане 
на проблеми при прилагането и/или откриване на пропуски. Затова следва да 
се възприеме методът на отстраняване на установените при прилагането на 
закона пропуски и проблеми от самия закон. 

Законът за защита на семейството и предотвратяване на насилието сре-
щу жени съдържа разпоредби, дефиниращи понятието жертва на насилие и 
касаещи превенцията на насилието, постановяването на решение за защита, 

46  Виж http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm.
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създаването на координация между институциите и осигуряването на вре-
менна материална помощ на жертвите.

За Турция може да се обобщи, че най-често жертва на насилие стават же-
ните и/или децата. Колкото по-високо е образователното ранище на семей-
ствата и колкото по-осъзнати са индивидите, толкова по-малко са проявите 
на насилие спрямо отделните лица. Но някои културни явления, различните 
схващания и убеждения пречат на премахването на насилието. Извоюването 
на икономическа свобода от жените допринася най-много за намаляване на 
случаите на насилие спрямо тях. 

2.2. Структури за борба с дискриминацията в Република Турция

В Турция функционират немалко институции, оторизирани и натоварени 
със задачата да водят борба с дискриминацията. Националното законодател-
ство на Турция предвижда възможност лицата, подложени на дискримина-
ция поради действия или процедури, приложени най-вече от страна на слу-
жителите и/или работещите в обществените институции, да се обърнат към 
компетентните административни и съдебни органи с искане за премахване 
на тази дискриминация.

Физическите и/или юридическите лица, подложени на дискриминация 
могат да търсят правата си чрез административните институции или при не-
обходимост чрез съдебните органи. В стремежа към хармонизация със зако-
нодателството на ЕС Република Турция непрекъснато подобрява корпоратив-
ния и кадрови капацитет на административните си и съдебни органи. Много 
важно е административните и съдебните органи да не избягват налагането на 
справедливост. Това положение се споменава в международното право като 
общ принцип наречен забрана на отказа от правораздаване.

Признаването на правото за индивидуални искове до Конституционния 
съд представлява друг етап от използването на механизмите на вътрешното 
право, целящи недопускане на нарушаване на основните права и свободи. 
Налице е възможност за подаване на индивидуален иск до Конституционния 
съд с твърдение за приложена дискриминация, представляващо нарушение 
на основните права и свободи. Ако искът не бъде приет, същият може да бъде 
отнесен към Европейския съд по правата на човека. Но тук следва да се отбе-
лежи, че в Турция подаването на индивидуален иск до Конституционния съд 
за извършено дискриминационно действие и/или процедура се извършва по 
желание. При това положение физическите лица или групи лица, които не са 
се обърнали към Конституционния съд, но отговарят на условията, отнасят 
индивидуалните си искове до Европейския съд по правата на човека.
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***

Както в международното, така и в националното право основните права и 
свободи могат да бъдат условно ограничавани за определен срок, без да се 
накърняват по същество. Налагането на такова ограничение без спазване на 
условията на ограничението води до възникване на вероятност от прилагане 
на дискриминация. При това не всяко ограничение може да бъде окачестве-
но като дискриминация. Ако се опрем на чл. 16 от действащата в Република 
Турция Конституция от 1982г., ще видим, че в него се предвижда възможност-
та за ограничаване на основните права и свободи със закон и при спазване на 
международното право по отношение на чужденците. За чуждите граждани 
са предвидени ограничения на основните права и свободи с оглед опазване 
на общественото здраве, сигурност и морал, но в съответствие с междуварод-
ното право. Държавата може поради същите съображения да наложи ограни-
чение на основните права и свободи и на своите граждани.

Правните процедури от международното и националното право, приети 
с цел борба с дискриминацията сами по себе си не са в състояние да предо-
твратят и/или намалят дискриминацията. За постигане на ефект е необходи-
мо правилно прилагане на санкциониращия механизъм. Недоброто прила-
гане на санкциониращия механизъм в борбата с дискриминацията поставя 
под въпрос раздаването на правосъдие в тази област. Необходимо е лицата, 
имащи отношение или прилагащи националните законодателства да преми-
нават през процес на модерно обучение относно основните права и свободи. 
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заклЮЧение
Интеркултурният диалог се налага като утвърждаващ се въпрос в съвре-

менния политически дневен ред. След настъпването на новото хилядолетие 
редица събития и тенденции придават на интеркултурния диалог, културно-
то многообразие и социалното сближаване първостепенно място в полити-
ческия живот. Особена актуалност придобиват миграционните вълни, които 
значително променят структурата на населението на някои европейски стра-
ни. Глобализацията и съвременните средства за комуникация на свой ред во-
дят до нарастване на противоречията и дебатите по отношение на ценностни-
те системи, нарастване на случаите на дискриминация, расизъм и популизъм, 
и респективно до разделение в обществото. Тези процеси и реалности обаче 
не могат и не трябва да изместват необходимостта от интеркултурен диалог 
между самите европейци за измеренията на обединена Европа в различните 
области на политическия и обществения дискурс.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 Всеобща декларация за културно многообразие

Особено важни за интеркултурния диалог са решенията на ЮНЕСКО, при-
ети с Всеобщата декларация за културното многообразие от 2001 г. В насто-
ящия момент страните от ЕС, включително и България, се придържат към 
Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на формите за културно 
изразяване, приета на Генералната конференция на Организацията на обеди-
нените нации за образование, наука и култура през 2005 г. 

Тя потвърждава, че културното многообразие е присъщо качество на чове-
чеството и приема, че културното многообразие представлява общо наслед-
ство на човечеството, което трябва да бъде уважавано и запазено в полза на 
всички. Конвенцията отчита, че културното многообразие създава един богат 
и разнообразен свят, който разширява диапазона на избор, подхранва чо-
вешките възможности и стойности и представлява основна движеща сила за 
трайното развитие на общностите, на народите и на нациите. 

Целите на Конвенцията са: 
(а) опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразя-

ване; 
(б) създаване на условия за разцвет и свободно взаимодействие на различни-

те култури с цел тяхното взаимно обогатяване; 
(в) поощряване на диалога между културите с цел осигуряване на по- интен-

зивен и балансиран международен културен обмен в интерес на взаимно-
то уважение на културите и за установяване на култура на мира; 

(г) насърчаване на междукултурния диалог с цел развитие на културното вза-
имодействие в полза на изграждане на мостове между народите; 

(д) поощряване на уважението към многообразните форми на културно изра-
зяване и осъзнаване на тяхната стойност на местно, национално и между-
народно равнище; 

(е) потвърждаване значението на връзката между културата и развитието за 
всички развиващи се страни; поощряване на действията, осъществявани 
на национално и международно равнище, за признаване на истинската 
стойност на тази връзка.
Конвенцията приема и следните принципи:

1.  Принцип на зачитане правата на човека и основните свободи, защото само 
по този начин културното многообразие може да бъде запазено и стиму-
лирано.

2.  Принцип на суверенитет, според който държавите имат суверенно право да 
предприемат мерки и да провеждат политика за опазване и насърчаване 
на многообразието от форми на културно изразяване на тяхна територия.

3.  Принцип на равно достойнство и уважение на всички култури, който при-
знаване на равното достойнство и уважение на всички култури, в това чис-
ло и културите на хора от малцинствата и коренното население.
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4.  Принцип на международна солидарност и сътрудничество.
5.  Принцип на взаимно допълване на икономическите и културните аспекти 

на развитието. 
6.  Принцип на устойчиво развитие, защото културното многообразие е голя-

мо богатство за хората и обществата и и необходимо съхраняването му в 
полза на настоящите и бъдещите поколения.

7.  Принцип на равен достъп на всички до богатата и разнообразна гама от 
форми на културно изразяване от цял свят, както и достъпът на отделните 
култури до средствата за изява и разпространение представляват важен 
елемент за утвърждаване на културното многообразие и насърчаване на 
взаимното разбирателство.

8.  Принцип на откритост и балансираност за стимулиране на многообразие-
то от форми на културно изразяване и за отваряне към други култури.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 Забрана за дискриминация в първичното законодателство 
на Европейския съюз:

Договор за Европейския съюз

Чл.6
1. Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата 

на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., адаптирана 
на 12 декември 2007 г. в Страсбург, която има същата юридическа сила като 
Договорите.

Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в 
Договорите области на компетентност на Съюза.

Правата, свободите и принципите, съдържащи се в Хартата, се тълкуват съ-
гласно общите разпоредби на дял VII на Хартата, уреждащи нейното тълкува-
не и прилагане, и като надлежно се вземат предвид разясненията в Хартата, 
които посочват източниците на тези разпоредби.

2. Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за защита на пра-
вата на човека и основните свободи. Това присъединяване не променя об-
ластите на компетентност на Съюза, така както са определени в Договорите.

3. Основните права, както са гарантирани от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи и както произтичат от об-
щите конституционни традиции на държавите-членки, са част от правото на 
Съюза в качеството им на общи принципи.

Договор за функциониране на Европейския съюз 

Член 10
При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съ-

юзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана 
на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреж-
дане, възраст или сексуална ориентация.

Член 18
В обхвата на приложение на Договорите и без да се засягат специалните 

разпоредби, съдържащи се в него, се забранява всякаква дискриминация на 
основание гражданство.

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикно-
вената законодателна процедура, могат да приемат правила, с които да заб-
ранят тази дискриминация.

Член 19 
1. Без да се засягат другите разпоредби на Договорите и в рамките на пра-

вомощията, които те предоставят на Съюза, Съветът може с единодушие, в 
съответствие със специална законодателна процедура и след одобрение от 
Европейския парламент, да приема необходимите мерки за борба с дискри-
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минацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията 
или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрас-
тта или сексуалната ориентация.

Член 37
1. Държавите-членки привеждат в съответствие съществуващите държав-

ни монополи с търговски характер, така че да се гарантира, че няма да съ-
ществува дискриминация между гражданите на държавите-членки по отно-
шение на условията, при които стоките се доставят и търгуват.

Член 45
1. Свободното движение на работници се гарантира в рамките на Съюза.
2. Тази свобода на движение налага премахването на всякаква дискри-

минация, основаваща се на гражданство, между работниците от държавите-
членки, що се отнася до заетост, възнаграждение и други условия на труд.

Член 95
1. По отношение на транспорта в рамките на Съюза се забранява дискри-

минацията, съществуваща под формата на различни цени и условия за превоз 
за едни и същи стоки, по един и същ маршрут, основани на държава на произ-
ход или местоназначение на стоките.

Член 157
1. Всяка държава-членка осигурява прилагането на принципа за равно за-

плащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност.
2. За целите на настоящия член под „заплащане“ се разбира обичайната 

основна или минимална заплата или надница, както и всяка друга придобив-
ка в пари или в натура, изплатена пряко или непряко от работодателя на ра-
ботника за неговия труд.

Равното заплащане без дискриминация, основаваща се на пола, означава:
а)  че заплащането за един и същи труд, положен при сделна система за за-

плащане, се изчислява на база една и съща мерна единица;
б)  че заплащането за труд, положен при повременна система за заплащане, 

е едно и също за една и съща работа.
3. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обик-

новената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и со-
циален комитет, приема мерки, които осигуряват прилагането на принципа 
за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на 
заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен 
труд или труд с равна стойност.

4. За да се осигури на практика пълна равнопоставеност между мъжете и 
жените в професионалния живот, принципът за равно третиране не е пречка 
всяка държава-членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специ-
фични придобивки за улеснение на упражняването на професионална дей-
ност от недостатъчно представения пол или да предотврати или да компен-
сира неизгоди в професионалната кариера.

Член 200
5. Въвеждането или промяната на митата, налагани върху стоките, внасяни 

от страните и териториите, не трябва законово или фактически, да води до 
пряка или непряка дискриминация при внос от различните държави-членки.
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Харта на основните права на Европейския съюз

Целият дял III от хартата е посветен на правото на равенство и забрана на 
дискриминацията. С влизането в сила на Договора от Лисабон, Хартата стана 
правно задължителен документ. Институциите на ЕС са правно задължени да 
спазват Хартата на основните права на ЕС, включително съдържащите се в нея 
антидискриминационни разпоредби. Държавите-членки на ЕС също трябва 
да спазват хартата, когато прилагат правото на ЕС.

Член 20. Равенство пред закона
Всички хора са равни пред закона.
Член 21. Недискриминация
1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на 

пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични ха-
рактеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, 
принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация.

2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните осо-
бени разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на 
гражданството.

Член 22. Културно, религиозно и езиково многообразие
Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие.
Член 23. Равенство между жените и мъжете
Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във 

всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.
Принципът на равенството не пречи на запазването в действие или прие-

мането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо 
представения пол.

Член 24. Права на детето
1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното бла-

годенствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под 
внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелост-
та им.

2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или 
частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето тряб-
ва да бъде от първостепенно значение.

3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки 
контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.

Член 25. Права на възрастните хора
Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и 

независим живот и да участват в социалния и културния живот.
Член 26. Интеграция на хората с увреждания
Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от 

мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионална-
та им интеграция и участието им в живота на общността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 Актове на вторичното законодателство на ЕС за борба с 
дискриминацията 

Ключовите актове на вторичното законодателство на ЕС за борба с дискри-
минацията са следните директиви:

ДИРЕКТИВА 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 
2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното трети-
ране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)

ДИРЕКТИВА 2004/113/ЕО НА СЪВЕТА от 13 декември 2004 година относно 
прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отноше-
ние на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги

ДИРЕКТИВА 2002/73/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
2002/73/ЕО от 23 септември 2002година . за изменение и допълнение на Ди-
ректива 76/207/ЕИО за прилагането на принципа на равно третиране на мъ-
жете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение 
и развитие, и условията на труд

ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО от 29 ноември 2000 година за създаване на основ-
на рамка за равно третиране при заетостта и упражняването на занятие

ДИРЕКТИВА 2000/43/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юни 2000 година относно при-
лагане на принципа на равно третиране на лица, без разлика на расата или 
етническия произход

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 97/80/ЕО от 15 декември 1997 година относно те-
жестта на доказване в случаите на дискриминация, основана на пола

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 98/52/ЕО от 13 юли 1998 година за прилагане в 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на Директива 
97/80/ЕО относно доказателствената тежест, в случаите на дискриминация, 
основана на пола

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 година за въвеж-
дане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и 
здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички-ро-
дилки или кърмачки

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 86/613/ЕИО от 11 декември 1986 година за при-
лагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които работят 
на свободна практика, включително и в сектора на земеделието, както и за 
закрила на жените, които работят на свободна практика, по време на бремен-
ност и майчинство

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 76/207/ЕИО от 9 февруари 1976 година относно 
прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отно-
шение на заетостта, професионалната квалификация и развитие, и условията 
на труд

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 75/117/ЕИО от 10 февруари 1975 година за сбли-
жаване на законодателствата на държавите-членки относно прилагането на 
принципа за равностойно заплащане на работниците от мъжки и женски пол
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 Използвана литература към Глава V:  
Борбата с дискриминацията от гледна точка на 
международното право и националното законодателство 
на Република Турция

-  http://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter.
- http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/content/26-birlesmis-milletler-

sozlesmeler/.
-  http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/05/08/AIHMYarg-

ilamaSurecineKatilanlaraDairSozlesme.pdf.
-  http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/688B1--Insan-Haklari-Evrensel-

Beyannamesi.pdf.
-  http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/Kadinlara

KarsiAyırımciliginOnlenmesiSozlesmesi.pdf.
-  http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/IrkAyırımc

iligininOrtadanKaldirilmasinaDairSozlesme.pdf.
- http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/

MedeniVeSiyasiHaklaraIliskinSozlesme.pdf.
- http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/Ekonomik-

SosyalKulturelHaklarSozlesmesi.pdf.
- http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/09/01/AIHS_TUR.pdf.
-  http://avrupa.info.tr/tr/ab-ve-sivil-toplum/haklar-bildirgesi.html.
-  http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/18411--Kadinlarin-Siyasal-Hak-

larina-Iliskin-Sozlesme.pdf.
- http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/Engellileri

nHaklarinaIliskinSozlesme.pdf.https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/
cedaw.pdf.

- http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm.
- KELSEN Hans, „Les Rapports de Système Entre le Droit Interne et le Droit 

International Public”, Recueil des cours de l’Académie de droit inter-national, 
1926, IV, Tome 14 de la Collection, Librairie Hachette, Paris, 1927.

- PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, Turhan Ki-tabevi, Anka-
ra,1996.

- PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, 6. Baskı, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 1997.

- RIGAUX François, „Kelsen et le Droit International”, Revue Belge de Droit 
International, 1996/2, Éditions Bruy-lant, Bruxelles.

- REÇBER Kamuran, Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, 2. Baskı, Dora 
Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, 2013.

- REÇBER Kamuran, Uluslararası Hukuk, 2. Baskı, Dora Basım-Yayın Dağıtım, 
Bursa, 2016.

- TOLUNER Sevin, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 
İstanbul 1996.
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