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През последните години , бежанските кризи стават все по- често явление. 

Бежанците пристигат на Европейските брегове , пораждайки огромни 

политически и морални трудности.  Но те трябва да бъдат решени без да се 

жертват ценностите , върху които е изградена свободна Европа.  

Важно е да се отбележи, че трябва да се прави разлика между бежанци и 

имигранти. Европа има правни и морални задължения към бежанците, но 

тя няма такива към другите имигранти. Трудно ще бъдат убедени 

европейските граждани да приемат това разграничение, защото бройката 

на бежанците става все по- голяма.  Според Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) Европа ще приеме до 1 милион 

кандидати за убежище тази година, което е безпрецедентна бройка ,от тях 

между 350 000 и 450 000 вероятно ще бъде даден бежански статут. 

Изглежда, че Европейският съюз губи контрол на границите си. 

Следователно със сигурност ще пристигнат още много бежанци, както и 

мнозина, които нямат толкова основателна причина да искат подобен 

статут. Друг проблем представлява фактът, че някои от бежанците 

изповядват радикалния ислям, който е  голяма и сериозна заплаха за 

националната ни сигурност. Сред бежанците има хора, които са свързани с 

терористични организации и влизайки в Европа , те разпространяват своите 

идеологии и привличат европейски последователи. Терористични заплахи 

се отправят все по- често към Европа и то от хора, които тя е приютила, дала 

дом  и приела за свои „ деца“.  Освен това, голяма част от бежанците не 

искат да се интегрират към европейския начин на живот и не уважават 

европейските ценности. Това от своя страна нарушава човешките права на 

европейските граждани, които започват да се чувстват чужди в собствената 

си държава. Също така , пристигнали в Европа, бежанците имат много 

права, които те не обвързват със задължения . Докато европейските 

граждани плащат данъци, „ гостите“ ни не плащат нищо и живеят на 

държавна издръжка , защото макар и много по брой, те все пак са 



малцинство. По този начин отново се губят правата на европейските 

граждани.  

Бежанските потоци не могат да бъдат спрени, защото никой не може да 

каже на тези хора да не наспускат страните си и да не идват в Европа.  Но ЕС 

може да вземе необходимите мерки за овладяване на проблема. 

Необходимо е да се засили контролът по границите на външните държави- 

членки на ЕС. По този начин ще се ограничи бройката на незаконно 

пребиваващите бежанци в Европа и контрабандата на хора.  Освен това, 

трябва да се помогне на бежанците да се интегрират успешно,  макар това 

да бъде трудно и скъпо. Те ще се нуждаят от помощ да научат езика и да си 

намерят жилища. По-богатите страни ще трябва да помогнат на не толкова 

заможните. Необходимо е и правилното разпределение на бежанците в 

Европа,  за да не се получи така сякаш някои държави носят сами този товар, 

a други просто гледат безучастно. Друга важна задача е да се  установи 

известна стабилност в дестабилизираните страни ,като за европейците най-

важни са Сирия, Ирак и Либия. По този начин потока от бежанци ще 

намалее и по- малко хора ще бъдат принудени да напуснат родините си. 

Крачка напред ще бъде създаването на Единно европейско разузнаване, 

което трябва да взаимодейства със службите, които се  занимават  с борбата 

срещу тероризма. От изключително важно значение е разрушаването на 

идеологията на радикалния ислям сред младите хора в Европа. Това може 

да се случи чрез образованието, което изцяло елиминира идеологическото  

въздействие от терористичните организации. Необходимо е и  да се 

помогне на пренатоварените страни по границите, особено Гърция и 

Италия, защото е трудно е да се види как днешната свободна от граници 

Европа ще бъде запазена без добре обезпечена гранична защита и 

имиграционно обслужване. Но за това са нужни общи политики. 

Европейският съюз се нуждае от една обща, единна политика за справяне  с 

бежанския въпрос, но макар и обединена Европа ,  тя има разногласия по 

този въпрос. Ето защо европейските лидери трябва да стигнат до консенсус, 

стратегия, общ план и цели , които да следват заедно и да бъдат постоянни 

в изпълнението им.  

 


