
Информационен лист за партийния и политическия дискурс относно мигрантите и бежанците по
време на пандемия. Мониторинг на програмите и позициите на партиите по време на предизборната

кампания за парламентарните избори на 4 април 2021 г.

По време на пандемията от КОВИД-19, мигрантските и бежанските въпроси са оставени на заден план от политиците и управляващите в България.

След извършване на мониторинг върху дискурса на партиите в България относно мигрантите и бежанците по време на пандемията, съставихме
таблица, в която са събрани: Позиция на партията относно мигрантските въпроси в България; Наличие/отсъствие на темата за мигрантите и
бежанците в предизборната програма на партията преди парламентарни избори на 2021 г.; Дискурс на партията относно мигрантите и бежанците по
време на пандемията; Позиция на партията относно новия Пакт за миграцията и убежището на ЕС.

ПП “ГЕРБ” ● От ПП “ГЕРБ” заявяват, че благодарение на доброто сътрудничество между ГЕРБ и Обединени патриоти са били
предотвратени мигрантската криза и сериозни мигрантски вълни към и през България. ГЕРБ отстоява възгледа, че
тежестта на миграционните потоци трябва да е споделена между всички държави членки на ЕС и че заедно с трети
държави трябва да се адресират първоизточниците на мигрантския проблем, а именно конфликтите, които водят до
пораждането на мигрантските вълни.

● В глава „Обществен ред и сигурност“ от предизборната програма на партията са изредени следните пет мерки за
противодействие на незаконната миграция: ефективно изпълнение на процедурите по връщане като инструмент за
противодействие на незаконната миграция; засилване на контрола по пребиваването на чужденци на територията на
Република България чрез провеждане на специализирани полицейски операции/полицейски операции за
противодействие и превенция на незаконната миграция; осигуряване на подходящи условия за настанените в
затворените центрове незаконно пребиваващи чужденци, подлежащи на връщане; осигуряване на средства за
оперативни разходи и активно сътрудничество с НПО и международните организации; провеждане на съвместни
мероприятия с ГДГП за осигуряване засилено полицейско присъствие в дълбочина на граничната зона на очертали се
рискови зони.

● Партията не е коментирала миграционните и бежанските въпроси в контекста на пандемията.
● От ГЕРБ акцентират върху нуждата от адекватно и навременно адресиране на извънредни събития по границите на ЕС,

като от голямо значение според партията са интегрираното управление на границите, дигитализацията и участието на
всички въвлечени в дейността по контрол и опазване на границите европейски институции и органи.

ПП “БСП” ● От ПП “БСП” нямат ясно изразена позиция относно мигрантските въпроси.
● В предизборната програма на партията отсъства темата за мигрантите и бежанците.
● Партията не е коментирала миграционните и бежанските въпроси в контекста на пандемията.
● БСП определя като основен приоритет реформата на Дъблинския регламент и посочва за важно подсигуряването на

справедливото споделяне на отговорността при пристигане на бежанци в Европейския съюз. Според партията ЕС трябва
за заеме по-активна и по-категорична роля на международната сцена по отношение на предотвратяването или
разрешаването на конфликти в трети страни.

ПП “ВМРО” ● ПП „ВМРО“ определя политиката на приемане на мигранти за напълно погрешна и се застъпва за строго пазене на
границите, ограничаване на безконтролната миграция и засилване на мерките за репатриране на нелегалните
имигранти. Според партията нелегалните имигранти целят „да превземат европейски територии и да променят
културно-цивилизационния облик на Европа“. От ВМРО смятат, че бежанските центрове у нас трябва да бъдат затворени
във всички градове и да бъдат преместени най-близо до турската граница.

● В предизборната си програма ВМРО посочва спирането на подписването на Глобалния пакт за миграция на ООН за едно
от постиженията на партията по време на участието й в парламентарната и изпълнителна власт. В глава „Вътрешен ред
и сигурност“ от програмата ВМРО определя „опазването на границите“ на България и противодействието на
„имигрантското нашествие“ като действия от „съдбоносно значение за опазване етническия и верски баланс в
обезлюдяваща България.“ Партията предлага следните мерки: полагане на усилия за политическо урегулиране на
конфликтните зони; замяна на „политиката на „отворените врати“ с политика на „отблъскване мигрантския натиск“;
създаване от страна на ЕС на организация за удържане на миграционния натиск отвъд границите на Съюза чрез
прилагане на правила, задължаващи търсещите убежище да кандидатстват за статут още преди да преминат външната
граница; ревизия на Дъблинския регламент и отпадане на механизма търсещите убежище в определена страна от ЕС да
бъдат принудително разселвани в други страни от Съюза; приемане от страна на страните членки на принципа за
принудително връщане на нелегално проникналите мигранти в ЕС обратно в страните на произход; преосмисляне на
принципа за безусловна, задължителна, икономическа, социална и културна интеграция на търсещите убежище.

● Партията не е коментирала мигрантските и  бежанските въпроси в контекста на пандемията.
● Според ВМРО Пактът за миграцията и убежището е „поредната безумна грешка на ЕС“. Партията е категорично против

политиката на разселване и политиката на приемане на „все повече мигранти“ в Европа, които „не се интегрират в
европейските общества“. ВМРО се обявява против „допускането в Европа на огромни маси хора, които искат да я
променят“, определяйки това за „изключително вредно и погрешно“.



ПК
„Изправи се!
Мутри, вън!“

● От ПК “Изправи се! Мутри вън!” нямат ясно изразена позиция относно мигрантските въпроси.
● В предизборната програма на партията са посочени необходимостта за “справяне с незаконните мигранти” чрез

прилагане на Национална стратегия и въвеждането на стимули за бежанци и имигранти с цел фокусиране на усилията в
задържането на децата в образователната система и намаляване дела на отпадащите от нея.

● Партията не е коментирала темата за мигрантите и бежанците в контекста на пандемията.
● От коалицията определят за “смущаващо” предложението за гъвкави възможности за принос на държавите членки,

заложено в Пакта за миграцията и убежището на ЕС. “Изправи се! Мутри вън!” са на мнение, че релокацията и
презаселването са временни мерки и че съществената част от политиката на ЕС в областта на миграцията трябва да
бъде да възпирането на  мигрантските потоци чрез стабилизиране на страните, в които има конфликти.

Обединение
“Демократичн
а България”

● От обединение “Демократична България” нямат ясно изразена позиция относно мигрантските въпроси.
● В предизборната програма на обединението са посочени основни действия за модернизация на сектор „Демографска

политика“, едно от които е въвеждането на модерна имиграционна политика с поставяне на условия и критерии за
подбор на потенциалните имигранти, съобразен с потребностите на страната.

● “Демократична България” не е коментирала мигрантските и бежанските въпроси в контекста на пандемията
● От “Демократична България” подкрепят Пакта за миграцията и убежището на ЕС и в частност солидарното споделяне на

бежанския поток от страна на държавите членки и засилената подкрепа по границите от страна на Фронтекс. Според
“Демократична България” Пактът би допринесъл за ограничаването на безконтролната миграция. От обединението определят
за важно отпадането на Дъблинския регламент, както и ЕС да работи активно за премахването на причините, провокиращи
миграцията.

ПП “Има
Такъв Народ”

● От ПП “Има такъв народ” нямат ясно изразена позиция относно мигрантските въпроси.
● В предизборната програма на партията не присъства темата за мигрантите и бежанците.
● Партията не е коментирала миграционните и бежанските въпроси в контекста на пандемията.
● Липсва изявена позиция относно Пакта за миграцията и убежището на ЕС

ПП “ДПС” ● ДПС нямат ясно изразена позиция относно мигрантските въпроси.
● В програмната декларация на Движението за права и свободи, основаваща се на Програмата за управление на

партията, не е посочена темата за мигрантите и бежанците в България и не присъства сред основните приоритети на
програмата.

● Партията не е коментирала миграционните и  бежанските въпроси в контекста на пандемията.
● Няма изявена позиция относно пакта за миграция на ЕС.

ПП “Воля” ● Лидерът на ПП “ВОЛЯ” Веселин Марешки се определя за „единствения български политик, който каза "Не" на
нашествието на милиони бежанци на Стария континент“. Според Марешки единствено партиите ВОЛЯ и НФСБ са
въстанали срещу „историческата грешка на германския канцлер Ангела Меркел“, която е заляла Европа с „нелегални
бежанци от Третия свят“.

● Партията не е коментирала мигрантските и бежанските въпроси в контекста на пандемията.
● Във връзка с предложените в Пакта за миграцията и убежището на ЕС финансови стимули, според които, ако дадена

страна приеме бежанци от друга държава в ЕС, тя ще получава от европейския бюджет по 10 000 евро на човек, през
март 2021 г. Веселин Марешки заявява, че „няма да даваме по 10 000 евро на бежанец“. Според лидера на ВОЛЯ тези
пари ще дойдат от джоба на българина. Веселин Марешки определя бежанците за „нашественици“, които застрашават
културните устои в Европа и извършват престъпления, тъй като „чиновниците в Брюксел си затварят очите”.

ПП
“Възраждане”

● В платформата на управление на ПП „Възраждане“ от 2021 г. в глава „Нашата политика“ от партията се обявяват против
предоставянето на привилегии, които се основават на етническа, верска, политическа или друга основа и се
противопоставят на „опитите части от българската нация да бъдат противопоставени една на друга или да бъдат
претопени в изкуствено предизвикани имигрантски и бежански вълни.“

● Темата не присъства сред приоритети на ПП „Възраждане“, обявени на сайта на партията. От Възраждане заемат
по-активна позиция относно мигрантите и бежанците на територията на град Харманли, където има
Регистрационно-приемателен център. Партията има представителство в местната управа на града в лицето на Николай
Георгиев – общински съветник в град Харманли и областен координатор на Възраждане за област Хасково.

● Партия „Възраждане“ съобщава през ноември 2020 г. на сайта си за „бум на краста в лагера за бежанци в Харманли“. От
партията отбелязват, че „проблемът със заразата“ не присъства в медиите и се прикрива от общественото внимание. От
Възраждане призовават гражданите на Харманли да се присъединят към протест, като едно от исканията им е
„незабавно карантиниране на бежанския лагер в град Харманли и спиране на потока на нелегално преминаващи
границата на България емигранти.“ Партията добавя, че по време на пандемия „внасянето на зарази през границата не е
ограничено“.

● В обръщение към правителството от партия „Възраждане“ критикуват управляващите, че пренаселват България с
бежанци с неясен произход и статут, които пренасят болести и зарази, представляващи потенциална опасност за
българските граждани. Зададени са въпросите “до кога българските граждани ще бъдат изложени на опасности от
болести” и “докога здравето и животът им ще бъдат изложени на риск”. Партията определя политиката, водена от
правителството, като целяща да обезлюди селските райони в България, за да ги засели с мигранти от Близкия изток.

● Няма изразена позиция относно Пакта за миграцията и убежището на ЕС.

Анализ на политическия дискурс:



Вследствие на мониторинга става ясно, че политическият дискурс относно мигрантите и бежанците по време на пандемията от КОВИД-19 в България
е минимален. В повечето случаи при политическите и партийните изявления относно уязвимите групи и пандемията фокусът е насочен към
представителите на ромското малцинство. По-голямо съсредоточаване по темата за мигрантските въпроси е налично при партиите, принадлежащи
към крайно десния политически спектър като “ВМРО”, “Възраждане” и “Воля”. Въпреки това, освен новината от ноември 2020 г. за „бум на краста в
лагера за бежанци в Харманли“, формулирана от представителите на ПП „Възраждане“ в Харманли, които заявяват, че бежанците „пренасят болести
и зарази“ и представляват „потенциална опасност за българските граждани“, няма друг наличен политически дискурс, засягащ миграционните и
бежанските въпроси в контекста на пандемията. Повечето мейнстрийм партиите в България имат слабо изразени позиции относно мигрантските и
бежански въпроси, като темата почти не присъства в предизборните им програми, с изключение на въпроса за справянето с незаконната миграция в
програмите на три от партиите (ПП ГЕРБ, ПП ВМРО, ПК „Изправи се! Мутри, вън!“).

Автори: Ванина Нинова и Кристиян Динев.

Информационният лист е съставен от „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ в рамките на проект “Овластяване на млади мигранти и
бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (https://www.activecitizensfund.bg/). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Политическа и
гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

https://www.pol-obs.com/
https://www.activecitizensfund.bg

