КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТАЗИ ВРЪЗКА?
Водещата хипотеза в дебатите е, че миграцията може да бъде рязко
намалена, когато държавите на произход достигнат по-високо ниво
на развитие. Фактите обаче сочат, че взаимоотношенията между
миграция и развитие са значително по-сложни и че засиленото
развитие често произвежда повече, а не по-малко миграция.
Развитието се мисли преимуществено като икономически растеж,
който намалява необходимостта от напускане на страната в търсене
на благополучие. Но тази гледна точка е твърде ограничена, защото
не отчита способността на хората да се стремят към живота, който
ценят.
Различните позиции в този дебат се нуждаят от задълбочена оценка
на връзките между миграция и развитие, между изпращаните
средства и инициативите на имигрантите за развитие в родните им
държави, за да бъдат подплатени със солидни емпирични данни.
МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
Въздействието на миграцията върху развитието е широко признато, но в тази посока
не е направено много. Да бъде приета миграцията като част от политиката за
развитие означава да бъде оценен ефекта й върху всякакви действия или цели,
планирани в стратегиите за развитие. Миграцията продължава да бъде повод за
разгорещени спорове, а приносът й към развитието се отчита най-вече под формата
на изпращаните средства на близките в родината.

Чуждестранното население на ЕС в началото на 2012 г.
възлиза на 20.7 милиона души, или 4,1% от населението
1.7 милиона имигранти са влезли в ЕС през 2011 г.
1.3 милиона са се преместили в друга държава членка

Най-много са представителите
на други европейски държави
Турция, Албания, Украйна

Африка (24,5%)
Азия (22%)
Северна и Южна Америка (14,2%)
и Океания (0,8%)

Европейски фонд за интеграция
на граждани на трети страни

BG EIF 2011/01
Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности,
целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”
и допълнително укрепване на капацитета за реализация на тези дейности
BG EIF 2011/01-04
Компонент 4: Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция, включително
събиране на данни и подобряване на наблюдението и оценката на техниките на мерките по интеграция

проект

Интегрирана методика за мониторинг и
оценка на политиката в областта на миграцията
Проектът е финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от ЕС

Настоящата брошура е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз.
Агенция СТРАТЕГМА ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата брошура и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията по заетостта.

Министерство на труда и социалната политика
на Република България

ЕИФ

МЕЖДУНАРОДНАТА МИГРАЦИЯ
В духа на европейските ценности фундаментално човешко право в областта на мобилността е
правото на всеки да напуска всяка страна, включително собствената си. Това е отправна точка в
разглеждането на въпросите, свързани с миграцията, от гледна точка на правото. Очевидно е, че ако
държавите забраняваха влизането на чужденци на своята територия, правото да напуснеш
собствената си страна на практика не може да бъде реализирано. Сериозното отношение към
човешките правата налага да бъде отчетено измерение на мобилността, основана на индивидуалния
избор на човека, независимо от причините, които обуславят този избор и независимо от
специфичните изисквания на приемащата държава.

ИМИГРАНТИТЕ КАТО АГЕНТИ НА РАЗВИТИЕТО
Не всички имигранти имат желание да бъдат предприемачи или „двигатели на развитието”. Подобни
очаквания и други подобни „готови” идеи сред политическите среди не улавят разнообразието в
мотивацията на онези имигранти, които се включват в инициативи за развитие в собствените си
държави. Проектирането на подобни очаквания върху тях е по-скоро рецепта за неуспех.
Въпреки, че множество дейности за миграция и развитие са фокусирани в селските райони и
селскостопанските инициативи, проучванията показват, че инвестициите на имигрантите все повече
се насочват към градските райони.

ПОЛИТИКАТА НА ЕС
Политиката на Европейския съюз в областта на имиграцията се основава на фактори, свързани с
демографските показатели и икономическото развитие, и има за цел привличането на таланти от
трети страни. Предизвикателството, което тя трябва да преодолее, е изтичането на мозъци от тези
страни, с което политиката за развитие е призвана да се бори.
РОЛЯТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ
Регионите и местните власти могат да бъдат ключов участник в глобалния
подход към миграцията. Те са едновременно инициатори и изпълнители на
социални политики, политики на заетост, на прием, на интеграция, на
управление на проблемите, свързани с незаконната имиграция, но също така и
основатели на интензивен диалог и на различни форми на сътрудничество с
държавите на произход и на транзитно преминаване.
СПАЗВАТ ЛИ МЕРКИТЕ ЗА БОРБА С НЕЗАКОННАТА ИМИГРАЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА?
Съюзът е приел много мерки в областта на борбата с незаконната имиграция. Особено значими са
мерките срещу контрабандата и трафика на хора, както и тези относно санкционирането на
работодатели, които наемат незаконно пребиваващи работници. Значителни финансови ресурси са
инвестирани и в мерките за борба с незаконната имиграция, сред които се отличават операциите
по граничен контрол на агенция Frontex.
Необходимо е обаче да се гарантира пълното спазване на европейските стандарти за защита на
правата на човека, а дейностите на Frontex да бъдат подложени на строг контрол от страна на
институциите на ЕС. Също така трябва да се изготвят точни оценки на съотношението
разходи/ползи за всички съществуващи инструменти, така че да се сравни тяхната ефикасност.

ПРОУЧВАНЕТО НА ВРЪЗКИТЕ
МЕЖДУ ИМИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
Бъдещите изследвания в тази тема
трябва да открият защо
въздействието на миграцията е
толкова различно в различните
държави и региони.
Изпращаните средства
исторически перспективи и
тенденции, колективни изпращани
средства, ефектът от финансовия и
социалния принос на имигрантите,
мултиплициращ ефект.
Транснационализъм
Оспорваната връзка между
интеграция, транснационализъм и
приносът на имигрантите към
развитието.
Кръгова и временна миграция
създаване на по-информирани
модели на кръгова и временна
миграция,основани на минал и
настоящ опит.

