
Незабавни цели: 

• Осигуряването на преводачи за всички бежанци и 
имигранти, които пресичат границата 

• Информация, относно правата на имигрантите да бъде 
раздавана при пресичане на границата 

• Независими наблюдатели да присъстват по време на 
процедурата по получаване на бежански статут, както 
и да са информирани по време на цялостния процес  

• Прозрачна процедура по определяне на бежански 
статут 

• Социална, медицинска и приемлива финансова 
помощ, както по време на процедурата по определяне 
на статут, така и след това 

Очакван принос от лагера: 

• Привличане на вниманието на местното население, 
медията и международната общност към проблемите, 
посочени по-горе 

• Разширяване на мрежата „Без граници” в страните от 
Балканите, както и в Европа 

• Повишаване и затвърждаване на местна солидарност 
• Мониторинг на отделни случаи 

Контакти: 

noborders.bulgaria@gmail.com 

http://noborderbulgaria.wordpress.com/  

 

 

Политическа Рамка на лагер „Без Граници” 2011 

 

Обща политическа ситуация: 

След разширяването на Европейския Съюз на изток, страни 
като България и Румъния започнаха ожесточена политика 
спрямо хората, които се опитват да пресекат техните граници 
и предприеха яростни действия срещу свободата на 
движение. Следващата стъпка в техния политическия дневен 
ред е влизането в зоната на Шенген. Понастоящем целевата 
дата за влизане на България в Шенген е септември 2011.  

Засилването на граничния контрол, построяването на нови 
затвори за чужденци, увеличаване на количеството и 
качеството на граничните мерки за сигурност и екипировка, 
както и установяването на нови миграционни и визови 
режими, са вече факт. Граничният контрол между Турция и 
България е цитиран като най-голямото изпитание пред 
страната ни за влизането ни в зоната Шенген. След участието 
на българската гранична полиция в операции на ФРОНТЕКС 
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по протежение на гръцко-турската граница, тези операции се 
извършват вече и на българо-турската граница.  

Отвъд тези общи политически обстоятелства, мигрантите и 
бежанците в България са изправени пред  непрозрачна, анти-
социална и наистина объркваща административна система на 
регулация. Невежото и/или неинформираното общество и 
институции в България спрямо проблемите на миграцията, 
трябва също да се имат предвид. Тази неинформираност е 
притеснителна, тъй като всичко сочи, че след влизането на 
страната в Шенген, броят на тези, които търсят убежище в 
страната ни ще се увеличи рязко.  

Тези развития, заедно с влошаването на социалната и 
политическата ситуация на имигрантите в съседна Гърция, са 
две от основни причини за организирането на лагер „Без 
граници” в областта на турско-българската и гръцко-
българската граница. Лагерът „Без граници” също така ще 
има за цел да напомни на обществото за 60-годишнината от 
подписването на конвенцията на ООН за права на бежанците 
(1951). 

Без насилие 

Лагерът „Без граници” е гражданска форма на съпротива и 
протест, които ще бъдат основани на принципа „Без насилие”. 
Идеята е да имаме лагер без конфронтации. Ние разбираме 
важността на разнообразието от тактики и директни акции, но 
въпреки това местният контекст не позволява използването 
на тези тактики. Това е и причината лагерът да бъде 
организиран на принципа „без насилие”.  

Пробеми, които ще бъдат адресирани: 

1. Милитаризация на границата 

2. Влошаване на свободата на движение по границите на 
Балканите 

3. Криминализация на ситуацията на имигрантите и 
бежанците в България 

4. Подобряване на човешкото, социалното, 
законодателното и икономическото положение и/или 
отношение към мигрантите в България 

5. Експлоатацията на евтиния имигрантски труд 
6. Местният национализъм 
7. Икономическата, социалната и политическата ситуация 

в страните на произход на мигрантите 

По време на лагера „Без граници” ние ще поставим конкретни 
искания, които могат да бъдат разделени на две категории: 

Общи искания: 

• Свобода на движение за всички 
• Статут за всички бежанци сега 
• Легализация на всички имигранти сега 
• Декриминализация на мигрантите 
• Край на милитаризацията на границите 
• Равни права за всички 
• Затваряне на всички „домове за чужденци” 
• Заменяне на „домовете за чужденци” с 

координационни центрове, които да подкрепят 
социалната, политическата и икономическата 
еманципация на мигрантите (тези центрове да са плод 
на общата работа на мигрантите, грасруутс 
инициативи и местните общности, където решения да 
се взимат от самите имигранти) 

• Широка видимост на проблемите на мигрантите в 
обществата ни 

• Ние се обявяваме срещу влизането на България в 
Шенген и изграждането на „Крепостта Европа” 


