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Всяко едно явления независимо от своята природа следва да бъде управлявано.
Знанието за едно явление ни дава посока на действие и сбобода. Именно това се опитахме и
ние да потърсим – верния път за провеждането на адекватна политика на България в областта
на имиграцията. За тази цел, установихме кои са “тесните места” в управлението на
имиграцията до момента за страните в ЕС, какви са основните модели и политики, които те
следват, както и кои са водещите фактори, които оказват влияние върху имиграцията.
Както казва Жак Баро “ако е правилно управлявана, имиграциятя е богатство за
нашите общества и икономики.” Управлението на имиграцията и осигуряването на стабилност
са в интерес на всички страни-членки на Европейския съюз и са неделими от социалното
единство на цялото европейско общество. Това важи до голяма степен и за нашата страна.
И макар да сме свикнали да възприемаме България като държава, която бива напускана
от своите кадърни граждани, след присъединяването на страната ни в ЕС, България все повече
ще се превръща в атрактивна дестинация за търсещите убежище в Европа. Именно това
налага търсенето на нов подход при изследване на процеса имиграция и свързаните с него
тенденции.
Най-добрият начин да научиш нещо ново е като почерпиш опит от другите.
Това направихме и ние - надникнахме в „кухнята” и видяхме как се справят водещите
сили в Европа с този процес. Оказа се, че политиката, културата, както и икономиките на
европейските държави са силно повлияни от имиграцията. Това може да се обясни с няколко
факта, че съществуват различни фактори, които няма как да бъдат подминати при
управлението на имиграционните процеси.
Наблюдавайки опита на водещите страни в ЕС по отношение на процесите на
имиграция се оказа, че много усилия се полагат в посока изследване и управление на различни
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фактори, засягащи влиянието на имиграцията в приемното общество. Именно те спомагат за
успешната интеграция на имигрантите в обществото. Някои от тях са: различните закони и
нормативната уредба, достъпът на имигранти до пазара на труда, социалното осигуряване,
жилищните

условия,

предоставени

за

имигрантите,

системата

на

здравеопазване

и

образованието и др.
Дотук, всичко изглежда съвсем логично - наблюдаването на тези фактори би
спомогнало за по-доброто управление на миграционните процеси. Оказва се обаче, че нещата
не стоят по този елементарен начин.
Освен тези фактори, важно място за управлението на имиграцията заемат т.нар.
индикатори, които се използват за измерването на процеса интеграция.
Обзорът на теорията и практиката по отношение на имиграцията в ЕС показа, че можем
да говорим за четири основни области на интеграция:
•

социално-икономическа интеграция

•

културна интеграция

•

законово-политическа интеграция

•

отношението на приемащото общество към имигрантите.
В рамките на всяка една от тези области са изведени различни индикатори и

показатели, които да бъдат следени и анализирани. Индикаторите, които се включват в тези
области реално отразяват различни аспекти от живота на имигрантите - като започнем от
нивото на доходите, нивото на заетост, нивото на използване на инструментите за социално
подпомагане и др. и стигнем до субективни индикатори като отношение на приемащото
общество към имигрантите, избор на семеен партньор, участие на имигрантите в политическия
живот и др.
От всичко казана дотук, става ясно, че разработването на индикатори и показатели за
оценка на интеграцията са в основата на напредъка на всяка една страна, имаща касателство
към имиграцията и произтичащите от нея тенденции. Именно развитието на критериите,
показателите и индикаторите за оценка са основата, върху която трябва да стъпят всички
изследвания, касаещи заинтересованите страни и отговорните институции. Имиграцията е
важна, но още по-важно е да знаем как да следим какво се случва с нея.
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