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Вероятно все още се питате какво точно означава този въпрос. Отговорът е съвсем
ясен.

Оказва се, че всяка една от страните от ЕС, имащи касателство към проблема с

интеграцията на имигрантите, има различен подход към интеграцията на имигрантите. Така
например, по отношение на културната интеграция на имигрантите съществуват две
противоположни идеологии:
Британският модел на интеграция, напълно отрича идеята за асимилиране, като има
за цел да наложи една практическа форма на многокултурност. Дания, от своя страна, не цели
да накара имигрантите да изоставят собствената си култура, религия, начин на обличане и др.
Въпреки това, страната изисква от имигрантите да се съобразяват с някои основни правила и
норми на датското общество като гражданските свободи. Отношенията към тези ценности се
измерват чрез проучвания, което означава, че те могат да бъдат измерени само на групово
ниво, а не на индивидуално.
В Германия наблюдаваме т. нар. гост-работнически моделът, той се среща и в страни
като Австрия, Белгия и Холандия. Характерното за него е, че имиграцията основно се определя
от нуждите на пазара на труда и присъствието на имигрантите се счита за временно.
Франция е прототип на т.нар. асимилационен модел. Имиграцията се разглежда като
постоянна, имигрантите са добре дошли, дават им се юридически права, при условие, че усвоят
местните културни образци.
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Великобритания. Тук имигрантството също се разглежда като постоянно, но имигрантите се
определят съобразно техния етнически и народностен произход.

Примери за различните модели на интеграция
В някои водещи икономики от ЕС, процентът на имигрантите от цялото население е
значителен - 20% от населението в Германия има миграционен произход - един от най-високите
проценти за Европа. За сравнение ще кажем, че у нас имигрантите са около 55 хил. според
данни от Българския съвет за бежанци и мигранти, което прави по-малко от 1% от населението.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за социална интеграция на граждани на трети страни,
съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Прагматика ООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официал- ното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.
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Може бе именно заради това през 2005 г. Германия приема Федерален закон за имиграцията на
федерално ниво, който е хармонизиран със законодателството на ЕС. Като допълнителна
мярка през 2007 г. се приема програма за достъп на пазара на труда.
Интересен пример за това как се справят с имигрантите е Норвегия. Предвид
многообразието на имигранти, в Норвегия има цялостна и добре развита интеграционна
политика. Голямо внимание се отделя на ниско квалифицираните имигранти, които са
неконкурентни в международна среда. За да се преодолее това се организират много
образователни и целеви курсове. Новопристигналите имигранти и членовете на техните
семейства участват в двугодишна въвеждаща програма, ако нямат нужната квалификация.
Норвегия се опитва да засели имигрантите из цялата страна, това се базира на преговори
между правителството и общините. Процесът е многостранен, много усилия са вложени през
последните години за по-доброто интегриране на имигрантите в публичния сектор и найважното- има доказателства, че тези и подобни усилия в обществения сектор се
възнаграждават.
Холандия е една от първите европейски страни, членка на ОИСР, която въвежда
официална имиграционна политика. Въпреки това към дадения момент политиката на
Холандия по отношение на интеграцията на имигрантите не е съвсем адекватна. Усилията
напоследък са насочени към промотирането на т.нар.”гражданско общество”, което включва
езикови познания на холандското общество и култура. Десет процента (10%) от населението са
имигранти и още 10% с поне един чуждестранен родител. Имигрантите са много разнородни и
пазара на труда се различава съществено от този на техните страни. Повечето от тях са ниско
квалифицирани от Турция и Мароко.
Португалия е сравнително нов и интересен пример за имиграция. В края на 90-те
години, имиграцията се увеличава поради бум в строителството и недостиг на трудова ръка.
Голяма част от новите имигранти са от страни от Източна и Югоизточна Европа – държави,
които нямат тясна връзка с Португалия. Tова, което трябва да се отбележи е фокусът върху
програми за ориентация след пристигане и намирането и предоставянето на решения спрямо
пречките по интеграция. Отговорностите са разпределени между няколко министерства, но найважните правителствени служби си сътрудничат.
След като разгледахме какво правят другите страни от ЕС по отношение на
имиграцията, остава въпросът, кой от тези модели е най-подходящ за България. Едно е ясно страната ни трябва да спре да се прави, че не забелязва миграцията, и да реши каква политика
ще води към нея. Тази политика трябва да е съобразена не само с интересите на страната ни и
приемащото общество, но и с нуждите и интересите на имигрантите.
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