
Проектът „ЕФЕКТИВНА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА БЕЖАНЦИ И 
МИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ“  се Изпълняван от Център за правна помощ 
– Глас в България в партньорство с Фондация за достъп по права – ФАР. 
Проектът “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” 
се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 385 евро, предоставена 
от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм 
на ЕИП. Основната цел на проект “Ефективна правна помощ за бежанци 
и мигранти в България” е да спомогне за спазване на човешките права и 
промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство 
чрез предоставяне на правна помощ (консултации, представителство 
на административни и съдебни инстанции) на лица, търсещи закрила, 
бежанци и мигрантии чрез застъпничество пред служители, работещи с 
тях и съдии.

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Център за 
правна помощ – Глас в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни 
граждани България.
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Това издание е едно пътуване, което ще ви преведе през 
уникалните истории на хора, семейства, народи, земи, 
времена. Ще ви заведе далеч в непознати светове и 
ще ви върне отново в България -  настоящият дом на 
хората, с които искаме да ви срещнем. Чуйте техния 
глас, вгледайте се в очите и лицата им  -  там ще откриете 
не просто историите на държавите, от които те идват, 
но и ще се докоснете до богатството на техните съдби, 
битки, болки, победи, радости и мъдрост.  Ще усетите 
богатството, което те носят на България, с това че ги 
има сред нас.

На добър път!

„Добре дошли!“ Това е посланието, което се стараем да 
предадем на чужденците, на които предоставяме правна 
помощ. Всеки има право да принадлежи, да бъде приет 
в обществото, а не отхвърлен. Изслушваме бежанците 
и имигрантите, потърсили ни за помощ и си даваме 
сметка каква привилегия и отговорност е да ги срещнем 
– истинско чудо е, че са достигнали до територията на 
нашата държава и до нас. Съпреживяваме тяхната битка 
за нов достоен живот и се молим повече сънародници да 
погледнат на чужденците с нашите очи – преди всичко 
като на хора, с които си приличаме в стремежа към 
сигурност и щастие. Надявам се това издание да разклати 
стереотипите, че бежанците са слаби. Всъщност те са 
много силни хора, истински сървайвъри и носят със 
себе си цялото богатство на човешкия си потенциал. 
Докоснете се до тях като прочетете историите им!

ВАЛЕРИЯ ИЛАРЕВА
Ръководител на
Фондация за достъп до права - ФАР

Историите и статиите за страните в това издание са направени в периода 2019/2021г.
Някои от интервюираните пожелаха да останат анонимни, поради деликатността
на ситуацията, в която се намират.



СЕГА, КОГАТО СЪМ НА 
СИГУРНО МЯСТО, МОГА ДА 
ГЛЕДАМ КЪМ БЪДЕЩЕТО СИ 
И ТОЧНО КЪМ ТЕЗИ НЕЩА, 
КОИТО МИ ДАВАХА СИЛИ В 
ЗАТВОРА – МОЯТ ПРИНОС 
ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО И МОЯТ 
ЛИЧЕН ЖИВОТ

ХАМИД 
ХОШ 

СИЯР

Хамид е на 37 години от Иран. Политически затворник, 
оцелял въпреки нечовешките изтезания, с които 
властите в Иран се опитват да го пречупят. След като 
излежава присъдата си, продължава с дейността си 
в защита на това, в което вярва той –  свободата и 
хуманността…

Ден преди да бъде заловен отново, напуска Иран. В България 
е почти от  година. След като влиза в страната, е задържан, 
преминава през центъра в Любимец и лагера в Харманли. 
Хамид получава хуманитарен статут от първото му 
производство за закрила, защото случаят му е добре известен 
сред международни правозащитни организации. Името му 
е в списъка с политически затворници в Иран. Историята 
му е отразена от международни медии и доказателствата за 
причината да избяга от Иран са безспорни. Днес той живее 
съвсем легално в България. Разполага с всички необходими 
документи, банкова сметка и договор за работа. И, ако в 
началото е обект на помощ, то сега работи като преводач за 
две от помагащите на бежанци и мигранти организации в 
страната – „ЦПП-Глас в България“ и „Мисия Криле“. Нещо 
повече, Хамид е част от първия новосъздаден Бежански 
консултативен съвет в България, който ще функционира 
с подкрепата и под надзора на Върховния комисариат на 
ООН за бежанците (ВКБООН), България – нов проект, 
който има за цел да помогне на бежанците да заемат водеща 
роля в разработването на политики, които пряко засягат 
интеграцията и благосъстоянието на техните общности.



Какво е свободата? Какво е религията? В какво вярва? Какво му 
дава вътрешна сила? Какво е неговото житейско прозрение след 
всичко преживяно и накъде е обърнат неговият взор? Запознайте 
се с Хамид.

 Какво се случи? Как попадна в затвора в Иран?
Всичко започна преди 10 години. Имаше големи протести след преизбирането на президента 
Махмуд Ахмадинежад.  Недоволството беше насочено към начина, по който беше преизбран 
президента. Режимът в Иран всъщност измами народа и постави не този, за когото те гласуваха. 
След протеста режимът буквално заглуши гласа на народа и ограничи правата му още повече. Още 
тогава бях твърдо убеден, че коренът на проблемите в Иран е религията.

Защо смяташ, че религията е коренът на проблемите
в Иран?

Има много доказателства и примери за това. В Иран религия и политика, религия и правосъдие 
и законност е едно и също. Религията в Иран не е просто исляма, а специфичен вид на исляма. 
С най-голяма власт са върховния лидер и 12-те имами – Съветът на настойниците и Съветът на 
експертите. Всичко се подчинява на Шариата. Според религията ни, върховният лидер е като 
пророк. Той може да отменя молитви. Каквото каже той е все едно изречено от Господ. В политиката, 
ако президентът или Съветът на настойниците, или някой друг каже нещо, този върховен лидер 
има правото да не го приеме. Върховният лидер може дори да отмени решения на Съвета, което 
се е случвало няколко пъти. Всички кандидати за парламентарни и президентски избори, както и 
кандидатите за Съвета на експертите, трябва да са одобрени от Съвета на настойниците, който както 
споменах, се състои от 12 души. Шест от тях се назначават от върховния лидер, а другите шест са 
препоръчани от главата на правосъдната система, която пък се назначава от върховния лидер.  Това 
е абсолютно недемократично, защото в крайна смека хората уж избират, но могат да избират само 
между тези, които съветът вече е одобрил. На практика те избират какво да избираме. Получава 
се един почорен кръг, в който властта е съсредоточена в ръцете на върховния лидер. Създадена е 
една сложна система, тотално в разрез с демократичните принципи. По отношение на човешките 
права, все още има закони, които са подчинени на Шариата. Например ако съдията просто чувства 
– без никакви доказателства, дори и в противоречие с доказателствата – просто чувства, че някой 
е виновен, то той има право да го обяви за виновен. Ако даден закон е в противоречие с Шариата, 
съдията може да отмени закона и да отсъди в съответствие със законите на Шариата.

В това отношение имаме огромно нарушение на човешките права, особено по отношение на 
жените. Ако например жената иска да се разведе, да речем съпругът й е наркоман, това е добра 
причина за развод, съдията казва: „Живей с него още шест месеца, той ще обещае да се промени и 
да не прави това вече.“ Това се случва много често.

Ще дам един много пресен пример. Един баща уби по много агресивен и брутален начин 
14-годишната си дъщеря, защото се опитала да избяга с мъж. Момичето било арестувано и 
то буквално молело полицията да не я връща при баща й, но те я върнали. Само след няколко 
дни бащата убил момичето по особено жесток начин, като я обезглавил. Преди това бащата се 
консултирал с адвокат за евентуалните последствия, ако убие дъщеря си. Адвокатът му казал, че 
няма да има кой знае какви последствия и мъжът решил да го направи. Забележете, не го е извършил 
в момент на ярост или нещо подобно, а съвсем трезво и съзнателно е взел решение да убие дъщеря 



си и то по този начин. Знаел е какво точно прави и че правосъдието е на негова страна. Защото 
според Шариата, бащата е собственик на дъщеря си и на живота й, мъжът е собственик на жена 
си и на живота й. И поради тази причина, ако ги убие, го очакват само няколко години затвор, 
но обикновено това не се случва, защото в подобни случаи мъжът просто трябва да подпише 
документ, че си прощава. Това е нашето правосъдие. То дава разрешение на бащата да убие децата 
си. И това не е единичен случай.

Също така хората в Иран нямат право да сменят религията си. Нито могат да имат някаква 
специфична религия, различна от установената в страната. Забранено е. Според това какви 
са родителите ти си или мюсюлманин, или християнин. Това е. Аз съм роден в мюсюлманско 
семейство и това автоматично ме прави мюсюлманин според законите в Иран. Властите ме обявиха 
за вероотстъпник. А наказанието в такива случаи варира от това да те принудят да живееш на 
друго място, до смърт.

Ако мюсюлманин приеме християнството, това също е престъпление. Но това не е разписано 
в законите. Управляващите са хитри. Не са разписали това директно в законите, но когато има 
такъв случай, дават право на съдията да отсъди според законите на Шариата, според които това 
е престъпление. Същото важи и за хомосексуалните хора. Няма разписан закон, според който да 
има наказание и то да е смърт, но когато съдията се обърне към законите на Шариата, то тогава 
наказанието е смърт. Дори нашият президент се изказа, че в Иран вярват, че хомосексуалността е 
болест и чрез екзекуцията лекуват болните и им дават шанс да получат прошка в другия свят. Така 
че човешките права в Иран просто не съществуват.

Властите в Иран дори не говорят за човешки права, а за ислямски човешки права, според които да 
биеш жена си е приемливо, да убиеш децата си е приемливо, да отнемеш всичко и дори живота на 
човек, защото е сменил религията си или мисли различно, е приемливо и още толкова много неща.

Ако трябва да сравня режима в Иран с останалия свят, бих казал, че това е микс между режима на 
Сталин и Северна Корея.



Какво направи ти, че да попаднеш в затвора?
Не стоях безучастен, въпреки че протестите срещу начина, по който беше преизбран президента 
на Иран бяха потушени и гласът на народа вече съвсем не се чуваше. Свързах се с едни хора, с 
които пишехме по тези въпроси. Това бяха малки хумористични статии, но свързани с религията 
и политиката. Под хумора прозираха много ясни послания, насочени срещу религията. Тези 
послания посочваха религията като най-големия проблем, който имаме. Най-добрият начин да 
застанеш срещу един диктатор е да го осмиваш, защото това подронва авторитета му. Така че ние 
започнахме да правим това. Осмивахме не само президента. Знаете, че в Иран има 12 имама, които 
са много важни. Ние се захванахме с единия и започнахме да го осмиваме, говорихме за политика 
и религия едновременно.

Къде и как публикувахте тези статии?
Имаше страница във Фейсбук и ние пишехме там анонимно. Властите бяха много ядосани и 
ни издирваха в продължение на две години. По това време социалните медии не бяха толкова 
популярни и дори при такова положение бяхме достигнали 29 хиляди лайка. За онзи момент 
това си беше доста голям фурор. Затова и всички политици реагираха и обърнаха внимание. По 
време на молитвите говореха срещу нас. Критикуваха разузнавателните служби, че не могат да ни 
заловят. Обявиха награда за този, който успее да ни хакне. Дори имаше един певец, който живееше 
в Германия и по-късно направи песен за това. Иранското правителство го обвини в измяна и 
обяви награда за онзи, който го убие с обещанието, че ще отиде в Рая. Сега този певец живее под 
специална защита в Германия.

Публикувахме в продължение на две години и ставахме все по-четени. Властите ни издирваха все 
по-упорито и в крайна сметка ни намериха и арестуваха всичките.

Какво се случи?
Първо за 130 дни бях в изолатор. Имаше много разпити, мъчения. Правеха с мен каквото им 
дойдеше на ум, само и само да ме сломят психически и да измъкнат колкото се може повече 
информация. Обикновено правят следното – арестуват човек за нещо конкретно, а след това го 
свързват с още много други неща, които не е извършил. Обвиняват го в държавна измяна и така 
му дават максимално тежка присъда.

Ние сме късметлии, че в нашия случай, никой не умря. Доколкото знам, в началото е имало две 
смъртни присъди, но са били отменени. Все пак всеки от нас е имал ужасни моменти в затвора. 
Но аз си обещах да не разказвам всичко, което ми се е случвало там. Толкова ужасно беше и не бих 
искал да натоварвам психиката на никого с това, през което минах. Мъченията бяха извън всичко, 
което можете да си представите.

Но аз не се пречупих и в крайна сметка ме освободиха временно срещу гаранция.

Как протече делото?
Всичко около самото дело беше в нарушение на техните собствени закони и в нарушение на 
човешките ми права. Измъчваха ме нечовешки. Не ми позволиха да има адвокат от самото начало. 
Начинът, по който ме арестуваха, беше незаконен. Дори когато ме изправиха пред съда, преди това 
не ми изпратиха никакъв документ. Всичко ставаше чрез обаждане по телефона.



Когато дойде време за делото, адвокатът имаше само три часа да се запознае със случая и то в 
кабинета на съдията. Не му дадоха копие от делото предварително. Накрая в съдебната зала, 
всичко се случи за около три минути. Съдията не ми позволи да се защитя. Той прочете нещо и 
само каза, че ще ме информират за присъдата. Осъдиха ме на две години затвор.

В затвора всички тези нарушения на законите и на човешките ми права продължиха. Например 
по закон би трябвало да разделят затворниците в зависимост от тежестта на престъплението им, 
но това не се случваше. Имаше период, в който нещата станаха още по-зле. Взеха ми леглото, не ми 
даваха да излизам от килията си в продължение на месеци, не ми позволяваха истинско свиждане 
със семейството, можех да ги видя само през кабината и да говоря през слушалката с тях.

Нямаше ли към кого да се обърнеш за някаква помощ, 
някаква организация?

В Иран официално няма никаква дейност, свързана със защита на човешките права. Няма НПО, 
агенции или каквото и да е в тази посока. В Иран няма към кого да се обърнеш, за да получиш 
помощ за защита на човешките ти права. Когато бях в затвора, аз се опитах да направя нещо, да 
напиша писмо до ООН, но представителството на ООН в Иран няма такава секция за човешките 
права. Аз им се обадих и те ми казаха, че трябва да се обърна към ООН в Турция или някоя друга 
държава, а за мен беше невъзможно да изпратя писмо от затвора някъде в чужбина.

Например Ахмад Шахид беше специален наблюдател в Иран по човешките права за повече от 10 
години, но той така и не влезе в страната. Изобщо не му позволиха. След това имаше една жена 
от Пакистан и на нея също не й позволиха да влезе в Иран. Това са човешките права в Иран – не 
позволяват на никого да влезе и наистина да види каква е ситуацията.

Единствените официални човешки права са тези, които са според исляма. В този момент това се 
оглавяваше от човек, който беше брат на главата на правосъдната система и брат на Председателя 
на Съвета. Трима братя на ключови позиции – правосъдната система, човешките права и Съвета. 
Така че нямаше начин да информираш хората какво наистина се случва в Иран, освен някои 
активисти и информационни агенции, които действаха извън Иран.

Как се случваше това?
В затвора срещнах много политически затворници, хора, които мислеха различно – всички такива 
ги наричат политически затворници. Някои от тях ми станаха добри приятели. Разбрах, че има 
неофициална мрежа от хора, които контактуват със затворниците и разказват на света отвън 
какво се случва с тях. Така, още докато бях в затвора, моята история вече беше публикувана в 
разни сайтове извън Иран. Тези агенции имат два източника. Единият е хора като мен, които им 
подават историите и други, които да потвърдят верността на тези истории. За моята история те се 
обадиха на майка ми, която да потвърди фактите.

Установих доста добри контакти с хора като мен и, след като излязох от затвора, започнах да 
разпространявам новини за това какво се случва в затвора. Бях анонимен и никъде в публикациите 
не пишеше моето име. Целта ми беше да помагам на хората.

Какво работеше официално?



Завършил съм физика в добър университет. Преди да ме арестуват бях в търговията. Беше 
добра работа. Но след като ме арестуваха имах много загуби. Отворих си много малък офис и се 
занимавах с продаване на софтуерни продукти и поддръжка. Когато присъдата беше ясна, затворих 
офиса, платих си дълговете, оставих пари на семейството. След затвора ми беше много трудно 
да си намеря работа, защото като бивш затворник, нямах право да си отворя собствен бизнес. 
Много възможности бяха затворени за мен. Обикновените хора в Иран са втора категория, но аз 
като затворник бях трета. Още по-тежко беше, защото бях политически затворник – не просто 
затворник. Всякакъв тип друго престъпление би било по-добре прието от обществото, но когато 
си политически затворник, си направо на дъното – не трето качество човек, ами изобщо не си 
човек. Беше ми забранено за една година да напускам страната. Нямах паспорт. Сдобих се с такъв 
с много, много усилия и добре, че успях, защото това ми спаси живота по-късно.

Какво се случи, защо трябваше да бягаш от Иран?   

Мой приятел от затвора ме информира за младо момче, осъдено на смърт заради неща, свързани 
с религията. Първо се опитахме да разкажем историята на активисти и информационни агенции, 
но семейството на самото момче отказа да ни съдейства, така че нямаше начин да разпространим 
историята по този начин. Аз и моят приятел трябваше да вземем много важно решение – да забравим 
за момчето или да се опитаме да му помогнем сами. Решихме да му помогнем. Приятелят ми беше 
в затвора в този момент. Имаше в себе си мобилен телефон, което беше нелегално, но той беше 
успял да се сдобие с такъв. Така имахме контакт. Започнахме да хаштагваме историята на момчето 
и след три дни повече от един милион души по света вече знаеха името му и какво се случва с 
него. Така различните активисти за човешки права по света научиха за него. Историята му беше 
публикувана във вестник Индипендънт, мисля че и в Ню Йорк Таймс. Амнести интернешънъл 
също научи за този случай и за опасността, която грози момчето. А когато светът знае и особено 
такива организации, властите в Иран трудно се решават на екзекуция в случаи като този с момчето, 
защото това би се отразило зле на репутацията на режима. Ако не се знаеше за момчето, най-
вероятно сега щеше да е мъртво. Но доколкото знам, след около четири години момчето е било 
освободено. Радвам се, че го спасихме, но аз и моят приятел платихме висока цена.

Каква?
Както казах, по това време моят приятел беше в затвора и беше в края на излежаването на присъдата 
си, но понеже ни разкриха, той получи още 10 години в затвора, а аз бях принуден да напусна 
страната и да се скитам по света. Разбрах, че вече са по следите ни и ден преди да научат името ми, 
напуснах Иран. Аз и приятелят ми платихме висока цена, но не съжалявам за това. Радвам се, че 
спасихме живот.

Какво се случва с близките ти?
Как понасят те случилото се?

Имам две сестри и двама братя. След ареста ми всички бяха в шок в очакване да бъда екзекутиран. 
Първия път, когато дойдоха да ме видят, това беше няколко месеца след ареста ми, дойдоха 
брат ми и майка ми. Когато взе слушалката, той не ми каза, „Здравей, как си?“, … попита ме на 
английски, защото майка ми не знае английски, „Ще те екзекутират ли?“ Това бяха първите му 
думи, при първото ни виждане, откакто ме арестуваха, защото присъдата за подобни деяния е 
смърт. Сега поне са по-спокойни. Страдат, че напуснах страната, но от друга страна се радват, че 
съм в безопасност. Когато се чуя с майка ми, тя ми казва, „Липсваш ми, но съм щастлива, че не си 



тук, по-добре да си свободен, отколкото в затвор.“ Те знаят, че ако съм там, няма да стоя с наведена 
глава и скръстени ръце и отново ще ми се случи нещо. Тежко им е, част от семейството липсва и 
не е с тях, но го приемат като по-малкото зло.

Страхуваш ли се за тяхната безопасност?
За тях няма опасност, защото докато бях затвора, властите разбраха, че не могат да ме заплашват 
чрез семейството ми.

Как така? Това не е ли практика в такива случаи?
По принцип да, но те разбраха, че целите ми, психиката ми, това, което съм,… дори и да ме 
заплашват със семейството ми, няма да ме пречупят. В други случаи са го правили, но с мен 
разбраха, че няма да могат. Причиниха ми толкова много неща, за да намерят слабото ми място 
и да ме пречупят. Тестваха ме по всякакви начини. Докато бях в карцера, ми казаха, че малката 
ми сестра е в съседната стая и ако не се пречупя, ще я измъчват, изнасилват и т.н. Аз им казах да 
правят, каквото решат. Така че те разбраха, че това няма да им свърши работа и семейството ми е 
в безопасност поне засега.

Какво ти даваше сили, докато беше в затвора
да не се пречупиш?

Първо аз знаех, че ще дойде този момент. Когато реших да пиша тези статии, аз знаех, че един ден 
тези неща ще ми се случат и психически бях подготвен. Другото нещо беше мисълта, че не съм 
направил достатъчно и има още много за вършене, както по отношение на хората в Иран, така и 
по отношение на личния ми живот. Така оцелях и не се предадох, не ме прекършиха.

Контактувате ли със семейството спокойно сега?
Да, редовно. Имам навика, когато се местя, да ги уведомя, защото не знам какво може да се случи 
с мен и е добре те да знаят къде съм. Сега живея в Харманли в самостоятелно жилище и имам 
работа. Може би някой ден ще могат да ми дойдат на гости.

Имаш ли собствено семейство в Иран?
Не. Дори и да бях останал в Иран, нямаше да се оженя.

Защо?
Защото браковете в Иран са подчинени на религията. А това е срещу моите разбирания за живота 
и света. Аз възприемам като незачитане на моята личност, ако някакво въображаемо същество, 
което живее на небето, трябва да ми даде разрешение да живея с някого. Не мога да приема това и 
не мога да му позволя да влезе в живота ми. Вярвам, че човечеството е достигнало до такъв етап на 
зрялост и развитие, че да разбере колко изначално грешна е самата идея за богове и божественото.

В какво вярваш сега? Какво те води в живота?



На първо място в човечността/хуманността. Но тя няма универсална дефиниция. За мен това е 
нещо, което сме установили в социалното си развитие. Тя идва със знанието, образованието. Тя е 
нещото, което разграничава животинската от човешката ни същност, защото в нас има и от двете.

В какво вярвам? Има едно изречение, което казва всичко – Животът е мой и ще го живея по моя 
си начин. Другото, в което вярвам е много добре казано от Бъртранд Ръсел – „Не приемай нищо 
без доказателства“ и „Любовта е мъдра, омразата е глупава“.

Не вярвам във всякакъв вид свръхестествени неща, защото за мен те не са истински, няма 
доказателства за тях и няма реална причина да съществуват.

Кои според теб са най-големите заблуди
по отношение на Иран?

Ще ги разделя на две части. За съжаление ЕС мислят, че могат да контролират режима в Иран. Това 
е просто невъзможно. Убеден съм, че, ако затворят Съвета и правителството, ние иранците ще се 
чувстваме по-добре, както и останалата част от света.

Защо?
Защото те не подобряват положението с нищо, но със сигурност го влошават. По-добре да ги няма.

Другото погрешно разбиране за Иран е, че ни смятат за араби, а ние сме перси. Нашата култура, 
езикът ни са тотално различни от тези на арабите. Много хора бъркат Иран и Ирак.



Как се озова в България?
Аз разбрах, че властите са надушили следите ми и затова трябваше много бързо да напусна Иран. 
Първоначално те са тръгнали в грешна посока, но разбрах, че вече са по петите ни и имах един 
ден да напусна страната. На следващия ден са арестували съпругата на приятеля ми. Мислели са, 
че тя е източникът. След това са намерили мобилния телефон у приятеля ми, а там беше всичко 
– разговорите ни, съобщенията ни, уговорките ни… Беше ясно, че не мога да се върна в Иран. 
Отидох до ВКБООН в Турция, разказах какво се случва с мен и поисках убежище. По-късно моят 
приятел в затвора се сдоби отново с мобилен телефон и така започнахме отново да си говорим и 
пишем. Първото, което той ми каза, беше – „Добре, че напусна страната, името ти е навсякъде.“ 
Ако ме бяха хванали, ме грозяха най-малко още десет години затвор, а може би и повече.

Защо не получи статут на бежанец в Турция?
Докато случаят ми все още не беше разрешен, срещнах една жена и се оженихме. Така статутът ми 
се промени, но нещата не се получиха и се разведохме. След развода обаче турските имиграционни 
служби отказаха да ме приемат като бежанец и трябваше да напусна страната до десет дни, въпреки 
че случаят ми беше отворен в UNHCR. Не можех да се върна в Иран. Имах две опции – да плувам 
до Гърция или да мина през гората до България. Избрах второто. Дойдох в България. Паспортът 
ми нямаше никаква валидност. Дойдох тук и така започна историята ми в България.  Минах през 
необходимите процедури и, за щастие, получих хуманитарен статут.

Как протича животът ти сега?
Добре съм, спокоен съм. Работя като преводач с фондация „ЦПП-Глас в България“ и фондация 
„Мисия Криле“. Опитвам се да намеря и други възможности, но със сигурност ще продължа и 
работата си с тези организации, защото това, което правят те, е страхотно. Работя с тях – не е въпрос 
на пари, въпреки че имам нужда, а на хуманност, човещина. Работата с тях дава удовлетворение 
на тази част от мен, която иска да помага на хората и да работи за хората. Тук нямам и много 
възможност да общувам с други хора заради езиковата бариера и така се чувствам полезен. А и 
това, че правя нещо в името на доброто на хората, ме кара да се чувствам добре. За това ще работя 
с тях докогато е възможно.

Имаш ли някакви приятели?
Имам, но не са толкова близки.  Трудно ми е да допусна някой близо до себе си. За мен е важно да 
опозная човек в дълбочина, да усетя, че споделяме еднакви идеи и разбиране, можем да си говорим 
на едно ниво. Освен това, преживяното до този момент ме направи по-затворен.

Какво е свободата за теб?
Разделям идеята за свободата на две – свобода на словото и свободата изобщо като такава. Най-
важното нещо в живота ми за мен е свободата на словото. А в по-широк  смисъл, свободата е да можеш 
да правиш всичко, което не превишава границите на това да нараняваш ментално или физически 
друго човешко същество. И едно нещо, което аз твърдо подкрепям по отношение на свободата на 
словото, е това, че имаме право да конфронтираме, да не почитаме, да се противопоставяме и да се 
борим срещу всяка идея, която не ни харесва. Това е различно от това да нараняваш нечия личност. 



Важно е именно да се научим да разграничаваме нападките срещу идеи от нападките срещу нечия 
личност. Хората трябва да имат право да не уважават, да нападат и конфронтират идеите, които не 
им харесват. Не личностите, а идеите. Защото, ако хората не смятаха, че трябва да приемат опасни 
и грешни идеи, само защото те идват от личности, които уважават или би трябвало да уважават, 
предполагам, светът нямаше да познава нацизъм, комунизъм, социализъм или ислямизъм.

Какво е България за теб?
За мен означава сигурност и спасение. Харесва ми природата и културата. Отскоро започнах да 
пътувам в различни части на страната. Харесвам и хората, но обществото има нужда да преосмисли 
представите си за равнопоставеност и да намали национализма.

На какво се надяваш сега?
Сега, когато съм на сигурно място, мога да гледам към бъдещето си и точно към тези неща, които 
ми даваха сили в затвора – моят принос за човечеството и моят личен живот. Искам да изживея 
живота си, да откривам и преживявам нови неща. Искам да помагам на хората да живеят достойно 
и свободно. Обещах си да се боря с исляма до края на живота си. Не ми пука дали хората ще ме 
обявят за ислямофоб. Както казваше един приятел, „Ако ислямофобията не е задължение, поне е 
мое право.“ Чувствам отговорност да се боря с това, докато съм жив. Радвам се, че съм тук и имам 
възможност да продължа живота си и да гледам към бъдещето. Благодарен съм на много хора, 
които направиха толкова много неща за мен, за да стигна до тук.

Сега се чувствам свободен и това усещане е велико! Щастлив съм!

Преглед на ситуацията в Иран и контекст за
интервюто с Хамид може да прочетете нататък



ФАКТИ, РЕЛИГИЯ, 
ПОЛИТИКА,
ЧОВЕШКИ ПРАВА

ИРАН

Иран често попада в медий-
ните прожектори с външ-
ната си политика и най-ве-
че поради „инфарктните 
ситуации“, предизвикани 
между режима в Техеран и 
администрацията на Белия 
дом…

Убийството на иранския генерал Касем Солеймани от американски дрон в началото на 
2020 г. и иранското нападение с балистични ракети на американски военни бази в Ирак 
се оказа поредната „инфарктна ситуация“, при която светът отново се запита дали не сме 
пред прага на следващата война в Близкия Изток. Същевременно в САЩ живеят около 
1 милион граждани от ирански произход, като най-голямата иранска общност в чужбина 
се намира в Лос Анджелис. 500 000 иранци живеят в Бевърли Хилс и Уестуоод. Ето защо 
наричат Лос Анджелис „Тереанджелис“ или втория Техеран.

От 1979 г. насам между 150 000 и 200 000 иранци напускат страната 
си годишно. Тази вълна от емиграция се отключва с Ислямската 
революция. През февруари 1979 г. в Иран се завръща иранският 
шиитски духовник Аятолла Хомейни след 15-годишно изгнание. 
Той е идейният ръководител на Ислямската революция, с която се 
сваля от власт иранският шах Мохамед Реза Пахлави. Предвестник 
на Ислямската революция е зараждащото се социално недоволство 
срещу управлението на шаха, който потушава с насилие 
организираните срещу него демонстрации. Хомейни провъзгласява 
Иран за ислямска република, водеща се от принципите и правилата 
на шиитския ислям. Под предлог, че американското правителство 
подкрепя шаха, новият режим в Техеран взема като заложници 52 
американски дипломати в продължение на 444 дни. Това е началото 
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на нулевите дипломатически отношения между САЩ и Иран, на 
поредица от американски икономически санкции, в сила и днес с 
тежки последици за цивилното население, и ожесточени политически 
стълкновения около иранската ядрена програма. Първите години на 
Ислямската република са съпроводени с особено голяма бежанска 
вълна. Опасявайки се от експанзия на Ислямската революция в 
региона, иракският президент Садам Хюсейн обявява война на новия 
режим в Техеран. Войната между Ирак и Иран продължава 8 години 
и отнема живота на 1 милион души.

Почти 40 години по-късно се наблюдава нарастваща бежанска 
вълна на ирански граждани, които търсят убежище в Европа. За 
периода на 2017 г. и 2018 г. британските имиграционни власти 
докладват, че преобладаваща част от молбите за убежище, подадени 
във Великобритания, са именно от иранци. Нараства и броят на 
непридружените малолетни-деца от Иран, поели сами пътя към 
Европа. През 2018 г. броят им надвишава дори този на деца, търсещи 
убежище, от страни с военни конфликти като Афганистан или 
Сирия. Възниква въпросът коя е причината и днес иранците да 
напускат страната си, при условие, че Иран - в сравнение със своите 
съседи Ирак и Афганистан - не се намира в състояние на военен 
конфликт и разполага с известен финансов стандарт. Основните 
причини са именно репресивните мерки на ислямския режим в 
Иран. Хората с различни политически и религиозни убеждения, 
активисти, малцинствени групи или групата на жените са подложени 
на репресия, преследване и дискриминация.

След 40-години Ислямска революция, недоволството на иранското общество срещу режима 
расте пропорционално на нарушенията на политическите права. Правото на мирно 
събиране и свободата на словото са едни от най-репресираните. В края на 2017 г. в Иран 
избухват протести  срещу режима. В отговор на протестите, властите използват прекомерна 
сила спрямо протестиращите, извършвайки и масови произволни арести. Задържани 
около 5000 човека, сред които студенти и представители на малцинствени групи. Процесът 
срещу множество от тях е прикриван от властите. В някои случаи се стига до смъртни 
присъди или до смърт на арестанти без да се проведе следствие за причините, довели до 
трагичните изходи. Има данни за изтезавания и заплахи на близки на починалите от страна 
на властите, с което се е целяло да се прикрият техни действия. Свалянето на украинския 
самолет по погрешка от иранските власти в началото на 2020 г., при което загинаха 175 души, 
предизвиква нова вълна на протести в Техеран. Силите на реда използват сълзотворен 
газ срещу хиляди иранци, които излизат на улицата в знак на протест. Режимът в Техеран 
контролира медиите, достъпа до интернет и социалните мрежи.  Telegram, Facebook и Twit-
ter са забранени.

Иран като наследник на хилядолетната персийска култура в 
исторически план е място на религиозно и културно многообразие. 
В Иран например възниква  зороастризъма, една от най-древните 
съществуващи днес религии, възникнали през II-то хилядолетие 
пр. Хр. В Ислямската република обаче религиозната свобода 
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е особено потискана. Лоялността към режима и религиозната 
принадлежност играят важна роля в множество области от живота. 
Законите на страната са базирани главно на шиитската традиция. 
Религиозните малцинства, включително християни, сунити, бахаи, 
суфисти са обект на дискриминация. Наказателният кодекс на 
Иран предвижда смъртно наказание за прояви на враждебност 
срещу исляма (т.н. moharebeh) както и за богохулство или обида на 
пророка (т.н. sabb al-nabi). Въпреки че християнството е признато 
като официална религия в конституцията на Иран, за християните е 
трудно да практикуват религията си открито и свободно. Иранската 
държава припознава като християни само гражданите, които са от 
арменски или асирийски произход или онези, които могат да докажат, 
че семействата им са практикували християнството преди 1979 
г. Open Doors USA в своя статия, актуална към 2020 г., представят 
данни, че потомствените християните са силно репресирани по 
отношение на своите граждански права. На тях не им се позволя да 
разпространяват религията си сред нехристияни, както и да се водят 
проповеди или да се разпространява християнска литература на 
Фарси (най-разпространеният език в Иран) и най-често им се налага 
да извършват своите ритуали тайно. Това важи с пълна сила и за 
хората, обърнали се от ислям към християнството. Законодателството 
на Иран забранява на мюсюлманите да приемат друга религия.  
Ирански граждани, конвертирали към християнството, са заплашени 
със затвор от 10 до 15 години. Хората, променили вярата си, стават 
жертва и на системен тормоз, включително наблюдение, физически 
атаки, арести, измъчване и други нехуманни практики.

Особено жените понасят бремето на режима в Техеран. Ако сте жена в Иран, няма да можете 
свободно да изберете облеклото си, професията си, няма да можете свободно да пътувате, 
да посещавате културни или спортни мероприятия или да танцувате на обществени места. 
Това са една малка част от множеството проявления на липсващата свобода. Иранското 
законодателство не предоставя на жените равни права в брака наред с мъжете, при развод, 
упражняване на родителски права и право на наследство. Без съгласието на съпругите си 
мъжете могат да се разведат и автоматично да получат пълните родителски права. Жените 
нямат право да пътуват извън страната без изричното писмено позволение на съпрузите 
си. Иранските жени могат да упражняват професии, определени от закона като подходящи 
за жени. Продължават практиките на публично линчуване на жени или убийство чрез 
хвърляне на камъни за морални престъпления, включително изневяра. Тези морални 
престъпления под названието „зина“ (zina) са кодифицирани в иранското наказателно 
законодателство.

Един от най-ярките примери за социалното положение на жените 
е задължителното носене на хиджаб (забрадка). Жена, която не е 
покрита с хиджаб, може да бъде осъдена на лишаване от свобода. 
Жени активисти, протестиращи срещу наложеното облекло, са 
обект на преследване от властите, като са задържани за разпит или 
са принуждавани да подписват декларации, с които се задължават да 
не излизат навън без хиджаб. През декември 2017та - януари 2018та г. 
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няколко жени протестират срещу тези ограничения, но са арестувани 
и осъдени. Дори адвокатката на една от жените е задържана и й е 
повдигнато обвинение. Журналистката Маси Алинежад, станала 
световноизвестна със своята кампания „Моята тайна свобода“, която 
предизвиква иранските жени да публикуват свои снимки без хиджаб, 
в свое интервю пред “Women in the World”, заявява, че жените в Иран 
биват обект на полицейски действия, дори ако само част от косата им 
се вижда или не е прикрита добре. В знак на протест, Маси започва 
кампания, наречена „Бяла сряда“, с която призовава иранките да 
носят бял хиджаб в знак на протест всяка сряда. Обект на репресии 
обаче стават и нейните близки, които все още са в Иран. В своя статия, 
Amnesty International разказва за най-скорошните задържания на 
нейни роднини.

Аятолах Али Каменей, върховният лидер на Иран, през септември 
2016 г. представя национални мерки за насърчаването на ранния 
и дори уредения брак, отглеждането на няколко деца, и запазване 
на традиционните роли в семейството, където жената трябва да е 
домакиня, а мъжът да набавя прехраната. Това само задълбочава 
маргинализацията на вече достатъчно отчужденото положение на 
жените.

Положението в Ислямската република може да се обясни с думите от скорошна статия във 
IranWire: „…обществото е разделено в две категории: на управляващите държавници и 
на непривилигированите.“ Както се случва в диктатурите, мнозинството от хората са от 
страната на губещите.
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ПРОБЛЕМИТЕ ЗАПОЧВАТ, 
В МОМЕНТА, В КОЙТО 
ОСЪЗНАЕМ, ЧЕ НИЕ, КАТО 
ЖЕНИ, НЯМАМЕ НИКАКВИ 
ПРАВА В РОДИНАТА СИ

С.М.М.

С.М.М. е от Иран. На петдесет години. Разведена. 
Далече от родината и децата си. Някога извор на 
вътрешна сила и непримиримост, сега душата й се 
е превърнала в храм на болката и  надеждата…

ОТ ИРАН

Омъжва се на 14 и става жертва на системно и жестоко 
домашно насилие, което се прехвърля и върху децата й. С.М.М. 
има четири дъщери. На 31-годишна възраст е принудена да се 
разведе, но тормозът продължава. Две от дъщерите й бягат 
в Германия, където с днешна дата живеят съвсем легално. 
С.М.М. не успява да замине при тях и остава в Иран с най-
малката си дъщеря, която не издържа на системния тормоз 
на баща си, на липсата на сестрите си и на действителността, 
в която е принудена да живее. Самоубива се. Тогава С.М.М. 
просто бяга. Бяга от непрестанния тормоз на мъжа си, от 
мъката си и от родината си, която не й признава правото да 
живее с достойнство като човешки индивид. С.М.М. бяга с 
надеждата да намери страна, която да признае човешките й 
права не само на хартия, да ги защити и кой знае… един ден да 
да й даде възможност да прегърне децата си.

В момента тя е настанена при приятели от общността, получава 
психологическа и социална подкрепа от „Мисия Криле“ – 
неправителствена организация от Стара Загора. ЦПП – Глас в 
България работи със С.М.М.. от края на 2019 година.

Първата молба за закриля в България на С.М.М. е бързо 
отхвърлена като явно неоснователна и производството и 
е приключено. С.М.М. се оказва отново в опасност, вече и в 
Европа, опасност от принудително задържане като нелегална, 
от бездомност, от липса на достъп до здравна, социална 
подкрепа, която е изключително нужна, поради сериозните 
психични кризи в следствие на тормоза, на който е била 
подложена в Иран.



Следват множество отчаяни действия от представители на 
неправителствения сектор, настаняване в център за психично 
здраве поради силни суицидни симптоми и след неимоверни 
усилия – откриване на последващо производсто за закрила 
по разпореждане на съда, в което обстоятелствата от нейната 
бежанска история да бъдат внимателно и задълбочено разгледани. 
Остава надеждата…

Как започна всичко? Защо си тук?
Омъжих се когато бях още дете. Не бях подготвена за това, което ме очакваше. До този момент 
си живеех просто като дете, без да  нося отговорности, каквито зрелите хора носят и изведнъж 
трябваше много бързо да се науча на това.

Семейството ти ли те притисна да се омъжиш
и на колко години беше?

Когато се омъжих бях на 14, притисната от семейството и обстоятелствата макар и индиректно. 
Самата аз съм дете на разведени родители и трябваше да се оженя по-рано, защото издръжката на 
семейството беше трудна.

Какво се случи след като се омъжи?
Когато се омъжих не знаех нищо за брака. Единствено си представях, че ще нося бели дрехи и 
ще бъда хубава. Мъжът ми беше с 6 години по-голям. Тогава и той не знаеше нищо за брака и 
как да се държи с жена си. А майка му казваше, че жени сина си, за да има кой да му готви и да 
му доставя удоволствия. Единствената причина да оженят сина си е да е нахранен и да има секс. 
Любов, щастие или други хубави неща, които биха могли да се случват в брака не им бяха важни.  
И така, омъжквайки се, аз подписах документ, според който вече съм омъжена жена, а не дете. Но 
те не можеха да разберат, че аз съм само на 14 и съм все още дете. Очакваха от мен да се държа като 
зрял човек, а аз не бях. Изведнъж толкова много неща станаха забранени за мен. Например, ако 
исках да хапна нещо вкусно, някакво лакомство, както всяко дете би искало, те ми забраняваха и 
дори ме биеха. От самото начало, майката на съпруга ми се намесваше в толкова лични неща от 
живота ми. Във всичко! И от самото начало аз мразех живота си такъв какъвто е, защото всичко 
беше насила, със сила и по принуда.

Кога роди първата си дъщеря?
Пъвата си дърещя родих година и половина след като се омъжих. Но това не беше първата ми 
бременност. Забременях седем месеца след като се омъжих, но когато бях в третия месец изгубих 
първото си бебе заради боя, който беше упражняван върху мен от съпруга ми.

Кога съпругът ти започна да проявява насилие към теб?



От самото начало. Първият побой се случи, когато отказах да имам сексуален контакт с него. Аз 
отказах, защото бях уплашена и нямах никаква идея какво е това. Съответно той използваше 
насилие всеки път. Всеки път, когато имахме сексуален контакт, на практика, той ме изнасилваше. 
Аз не разбирах защо прави това и плачех всеки път. После започна да ме бие за каквото си иска. 
Просто искаше да ме подчини и ме третираше сякаш не съм човек.

Потърси ли някой, който да ти помогне?
За такива неща няма кой да ти помогне.

Имаше ли приятели, с  които би могла да споделиш?
В някакъв период от време имах приятелки, но всички бяха в моето положение, всяка беше 
подложена на насилие вкъщи. По това време, да говориш с другите за тези неща се премиеше за 
нещо много лошо. Аз и момичетата и жените като мен трябваше да се научим да пазим тези неща 
за себе си и да ги преживяваме сами.

Дори и със семейството си ли не можеше да споделиш?
Семейството ми не се интересуваше от този род неща. Така са възпитавани и те. За тях беше 
достатъчно, че съм омъжена, има къде да живея, какво да ям и обличам. Това беше всичко, което 
ги интересуваше. Дали съм щастлива, дали страдам не беше важно за тях.

В един момент поотраснах. Станах по-зряла и по-смела. Започнах да иразявам недоволството от 
брака и живота, който бях принудена да живея и да говоря за това, че искам развод. По-големият 
ми брат каза: “Влязла си в този брак с бяла рокля и ще излезеш от него с бяла рокля“, което 
означаваше, че веднъж след като съм се омъжила, ще напусна този брак и начин на живот, едва 
след като умра. Помня, че ме попита: „Какъв толкова ти е проблемът с мъжът ти – не ти дава 
пари, храна, има връзки с други жени ли?“ Истината е, че се чувствах като робиня.  Съпругът ми 
погазваше личността, достойнството и свободата ми. А аз бях принудена да търпя.

Така проблемите продължиха. Но аз пораствах все повече и се опитвах да се противопоставям. 
Нямах кой знае какви възможности в това отношение. Просто му дадох да разбере, че не го обичам, 
той не е приоритет в моя живот и всъщност не означава нищо за мен. Това беше начин да изразя 
гнева си. Той, обаче, беше наясно със слабото ми място – децата ми. И използваше това по много 
лош начин.

Какво правеше?
Вече бях пораснала и той неможеше да се държи изцяло както преди с мен. За това започна да 
тормози децата като ги биеше и им забраняваше много неща, които те харесваха, разделяше ги 
от близки и приятели и изобщо правеше каквото му хрумне. Тормозеше много децата и на тях 
им беше много трудно. По този начин бях принудена да приемам каквото той искаше и да му се 
подчинявам само и само да предпазя децата.

Как реши да се разведеш в крайна сметка?
Откъде получи кураж?



В началото знаех, че той няма да иска да се разведе с мен и следователно няма да мога да се разведа. 
В Иран за мъжете е много лесно да получат развод, за разлика от жените. Ако мъж реши да се 
разведе, това се случва много лесно, дори и мъжът да няма някаква конкретна причина. А по 
отношение на нашия развод, голяма роля изигра майка му. Той искаше и друга жена, тъй като от 
мен не можеше да получи любов. Майка му постави условие първо да се разведе и след това да се 
жени отново, иначе тя няма да го подкрепи за друг брак. Съпругът ми пък  постави на мен условие 
за развода. Той искаше след като си намери нова жена и се ожени, аз да се върна при него и да 
приема положението. Бях принудена привидно да се съглася.

Какво се случи след развода?
При развода запазих законните правата върху децата си, но за да се случи това, се отказах от 
всичко, на което имах право като негова съпруга, а това в най-силна степен има финансови 
измерения. Въпреки това, не се върнах при него. Не беше лесно. Преди развода през целия ми 
семеен живот бях принудена да стоя в къщи и нямах никакъв опит с живота извън дома. Все пак 
започнах работа. Работех на две места. Работех и се учех едновременно. През ноща работех вкъщи 
и надомна работа. Така успявах да покривам основните ни нужди.

Той с нищо ли не помагаше?
Намесваше се в живота ни само, за да тормози децата. След около година поиска те да поживеят 
с него два месеца. Предложи им да ги заведе на ваканция в чужбина. Заведе ги в Сирия. Но не им 
позволи да се върнат.

Какво се случи? Всичките ли деца отведе?
По това време едното дете беше омъжено и той взе останалите три, които живееха при мен. В 
началото, когато предложи да ги вземе за кратко, той каза, че ще мога да говоря с тях, когато 
пожелая, а и те ще могат да се върнат при мен, когато поискат. Но от момента, в който ги отведе 
в Сирия, не им позволяваше да говорят с мен, прекъсна ни конкатките. Понякога те успяваха 
скришом да ми се обадят за много кратко. Едната ми дъщеря отказа да се храни и едва не умря. 
Той се вбеси и я върна в Иран.

Така изминаха пет месеца. Децата понякога успяваха да ми се обадят. В последствие разбрах, че 
заради тези обаждания баща им ги е биел много жестоко. Когато отидох в Сирия да си ги върна, 
видях, че по тях имаше белези и синини от главата до петите. Някои от нараняванията бяха много 
среиозни и дълбоки. Той ги е биел много и ги е карал да ми кажат, че ме мразят и не искат да са 
повече с мен. В крайна сметка успях да ги отведа със сбе си благодарение на помощта на адвокат 
от посолството ни в Сирия.

Какво се случи след това с децата? Той продължи ли да ви 
тормози?

Да. Всичките деца имаха доста проблеми. Една от дъщерите ми прие християнството, но без да 
каже на никой. Когато баща й разбра, се опита да съди нея и мъжа й и те избягаха от Иран. За 
другата ми дъщеря, бившият ми съпруг е разбрал, че притежава книга, забранена за притежание. 
Можеше да има много сериозни наказания за нея заради тази книга. По това време тя беше на 



18 години и баща й реши да използва ситуация. Постави й условие или да се омъжи за човек  на 
четиресет и няколко години, или щеше да я изпрати в съда. Тя не издържа на напрежението и се 
опита да се самоубие. Не успя, защото аз я спасих. После, за да не я открие баща й, избягахме от 
болницата с нея и я скрих на място, за което знаех само аз. След това трябваше да платя много 
пари, за да й извадя виза и да й помогна да избяга от Иран и от баща си. В крайна сметка успях да 
я изпратя при сестра й в Герамания. Там тя получи статут на бежанец.

Аз останах с най-малката си дъщеря. Тя страдаше много за сестра си, която замина. Беше в много 
тежка депресия. Арестуваха я, защото участва в едно шествие, но успях да я измъкна неофициално. 
Като цяло тази ми дъщеря не беше много религиозна, но баща й много я притискаше и имаше 
доста конфликти между тях в това отношение. В крайна сметка най-малката ми дъщеря реши, че 
животът няма смисъл и не иска да го живее такъв какъвто е. В живота й нямаше нищо хубаво. 
Нямаше сигурност, нямаше свободата да живее така както тя искаше. Сестрите й бяха далече. 
Накрая, след всичкото това напрежение, тя се самоуби. Изгубих я. Завинаги. Това е всичко.

Имаше ли изобщо начин целият този тормоз и всичкото 
това нещастие  да бъде предотвратено?

Това е животът на жените като цяло в Иран. По принцип в Иран за жените проблемът не е само по 
отношение на съпруга и семейството. Проблемите започват, в момента, в който осъзнаем, че ние 
като жени, нямаме никакви права в родината си. Например – може и да ти се стори невероятно, 
но аз като жена нямам право да ходя по улицата дори в квартала, в който живея в 11 часа вечерта 
сама. Може да ме отвлекат, може да ме оберат… нямам никаква сигруност (социална и такава 
за живота ми). Освен това, не можем да защитаваме  правата си. Например при развод, да не 
говорим за живота след развода. Имаше много психическо и физическо насилие в живота ми като 
омъжена за съпруга ми, но след развода не стана по-лесно. Тогава вече трябваше да се боря с това 
как иранското общество приема разведените жени.  Има много предразсъдъци към жени като мен 
и това е така във всички ислямски страни. Жените в тези страни имат някакви права, но само на 
хартия, реално нямаме никакви права като човешки индивиди. На практика жената се валидизира 
като човешко същество само от мъж, който е роднина. Това може да е баща, брат или съпруг. Но аз 
мога да кажа, че аз, като личност, бях много по-силна от всичките роднини мъже около мен. Аз се 
грижех съвсем сама за четири деца. И въпреки това, нямах никакви права като човек.

В този момент от живота ти каво е Иран за теб?
Въпреки всичко, което преживях там, аз все още обичам Иран като моя родна земя и се надявам, 
че някой ден ще мога да живея в Иран и да съм щастлива там. И най-важното – предвид, че дъщеря 
ми е погребана там – част от моето тяло, част от мен, от душата ми, е там завинаги.

Какво би се случило, ако сега се върнеш там?
Дори не мога и да си помисля за това! Сега би било още по-страшно отпреди. А и преди търпях 
всичко, заради децата ми. Сега, няма нищо, което да ме накара да се върна там в този момент и да 
изтърпя онова, което мо очаква.



Съпругът ти още ли те тормози?
Сега няма как, защото той дори не знае, че съм тук.

Какво е България за теб?
Място, което едновременно ми дава закрила и безопасност, надежда, но и много горчилка.

Защо горчилка?
Защото имам проблеми с моя случай тук и съм чужда. Трудностите тук се натрупват върху цялата 
ми мъка от преживяното в Иран. И всичките тези горчиви чувства и преживявания се смесват в 
едно цяло. Все пак разказвам всичко това, защото се надявам моята история да помогне на други 
жени в моята ситуация.

Откога не си виждала децата си?
Едната от седем, другата от четири години, а другата от една година.

Мечтаеш ли?
Мечтая… за децата си!

Контекст на тази лична история и обща картина на 
положението на жените в Иран можете да намерите
в следващата статия



МЕЖДУ ЛЮЛКАТА НА 
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА И 
ДНЕШНИЯ РЕПРЕСИВЕН 
РЕЖИМ СРЕЩУ
40 МИЛИОНА ЖЕНИ

ИРАН

В Иран живеят 40 милиона 
жени, изложени в продъл-
жение на години на еже-
дневен риск от репресии и 
авторитарния контрол на 
властите.

В своите пътеписи „На изток към Индия с 15 км/ч.“ българският велопътешественик 
Владимир Харизанов споделя впечатленията си от Иран, минавайки с велосипеда си 
през страната: „Някак си страната ми навява тъжни мисли, най-вече предполагам заради 
гледката от забрадени и бих казал сиво и еднообразно облечени жени. Сякаш жените носят 
в себе си облика или по-точно казано свободата на една страна, те са тези, които раждат 
децата, които се грижат за тях, а и за мъжете си. Те са тези, които весело се усмихват и 
ми махат с ръка по пътя, независимо от тежката работа, която изпълва ежедневието им. 
Когато ги видя зад преграда, било то и от правила, сърцето ми се сковава.“ Иранските жени 
са особено тези, върху които се стоварва бремето на режима в Техеран. В Иран живеят 
40 милиона жени, изложени в продължение на години на ежедневен риск от репресии и 
авторитарния контрол на властите.

Движението на жените за свобода и равноправие в Иран започва 
преди 150 години. През 1852 г. иранката Техере Куррат-ал-Айън (Te-
hereh Qurrat-al-Ayn) е убита заради съпротивата си да носи хиджаб 
(забрадка) и желанието си да се присъедини към развиващите се по 
това време социални движения. В началото на 20-ти век, иранските 
жени работят и участват наравно с мъжете в модернизацията и 
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конституционните реформи в страната. Въпреки това, реформите от 
1911 г. не предвиждат и не отреждат на жените правото да гласуват. 
Жените наред с непълнолетните и хората с психични заболявания са 
изключени от възможността да гласуват.

След дългогодишна борба, през 1963 г. иранските жени получават правото да гласуват 
и да участват в политическия живот. В периода на 60-те и началото на 70-те години на 
миналия век, жените представляват активна и образована част от иранското общество, 
като 60% от студентите в иранските университети са жени. Извършването на Ислямската 
революция през 1979 г. показва колко крехка и преходна може да бъде свободата, особено 
на жените. С провъзгласяването на Ислямската република жените губят правото си на 
свободно придвижване, на развод. Полигамията става законна, жените губят свободата да 
избират професията си, да участват в обществения живот. Започват масови протести на 
жени срещу новия режим в Техеран. Въпреки това режимът просъществува и до днешен, 
затягащ обръча от авторитарни правила, обвиняващ протестиращите в предателство срещу 
националната сигурност. През 1990 г. иранката Хома Дараби (Homa Darabi) се самозапалва 
в знак на протест срещу задължителното носене на хиджаб. Женското движение заплаща 
висока цена в стремежите и мечтите си да постигне свободата.

Ако днес сте жена в Иран, няма да можете свободно да изберете 
облеклото си, професията си, няма да можете свободно да пътувате, 
да посещавате културни или спортни мероприятия или да танцувате 
на обществени места. Това са една малка част от множеството 
проявления на липсващата свобода. Иранското законодателство 
не предоставя на жените равни права в брака наред с мъжете, при 
развод, упражняване на родителски права и право на наследство. 
Без съгласието на съпругите си мъжете могат да се разведат и 
автоматично да получат пълните родителски права. Жените нямат 
право да пътуват извън страната без изричното писмено позволение 
на съпрузите си. Иранските жени могат да упражняват професии, 
определени от закона като подходящи за жени. В Иран няма закон, 
който да криминализира домашното насилие. Властите традиционно 
приемат случаите на домашно насилие като личен проблем. 
Проявите на домашно насилие предимно не се адресират и обсъждат 
в обществото. Иран отчита и най-високите нива на самоубийства 
сред жените в Близкия Изток.

Продължават практиките на публично линчуване на жени или 
убийство чрез хвърляне на камъни за морални престъпления, 
включително изневяра. Тези морални престъпления под 
названието „зина“ (zina) са кодифицирани в иранското наказателно 
законодателство. През 2006 г. жени активисти започват инициатива 
за събиране на 1 милион подписи срещу дискриминационното 
законодателство в Иран. Инициативата е саботирана от държавата.

Ирански жени активисти определят задължително носене на 
забрадката „хиджаб“ като олицетворение на режима да контролира 
действията и мислите на жените в Иран. Жена, която не е покрита 

https://www.google.com/search?q=The+Struggle+for+Women%27s+Rights+in+Iran+%7C+TIME+-+YouTube&oq=The+Struggle+for+Women%27s+Rights+in+Iran+%7C+TIME+-+YouTube&aqs=chrome..69i57.1051j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=The+Struggle+for+Women%27s+Rights+in+Iran+%7C+TIME+-+YouTube&oq=The+Struggle+for+Women%27s+Rights+in+Iran+%7C+TIME+-+YouTube&aqs=chrome..69i57.1051j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52008IP0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52008IP0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52008IP0185
https://www.google.com/search?q=Iran+-+Background+-+CPIN+-+v6.0+(November+2019)+(publishing.service.gov.uk)&oq=Iran+-+Background+-+CPIN+-+v6.0+(November+2019)+(publishing.service.gov.uk)&aqs=chrome.0.69i59.1273j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Iran+-+Background+-+CPIN+-+v6.0+(November+2019)+(publishing.service.gov.uk)&oq=Iran+-+Background+-+CPIN+-+v6.0+(November+2019)+(publishing.service.gov.uk)&aqs=chrome.0.69i59.1273j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Iranian+Women+Have+the+Highest+Suicide+Rate+in+the+Middle+East+-+Iran+Focus&oq=Iranian+Women+Have+the+Highest+Suicide+Rate+in+the+Middle+East+-+Iran+Focus&aqs=chrome..69i57.1533j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=The+Struggle+for+Women%27s+Rights+in+Iran+%7C+TIME+-+YouTube&oq=The+Struggle+for+Women%27s+Rights+in+Iran+%7C+TIME+-+YouTube&aqs=chrome.0.69i59.2111j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


с хиджаб, може да бъде осъдена на лишаване от свобода. Жени, 
протестиращи срещу наложеното облекло, са обект на преследване 
от властите, като са задържани за разпит или са принуждавани да 
подписват декларации, с които се задължават да не излизат навън 
без хиджаб. През 2017 г. иранката Вида Мовахеди (Vida Movahe-
di) застава на централен булевард в Техеран, сваля своя хиджаб, 
завързва го на една пръчка и го развява пред минувачите и колите 
в знак на протест. 29 жени следват протеста ѝ и развяват своите 
забрадки на публични места в Иран. Нарджес Хосейни (Narges 
Hosseini) една от тях. Вследствие на това, срещу нея са повдигнати 
обвинения пред трибунала, разследващ т.н. „морални престъпления“ 
в Иран, за подстрекателство към непристойно поведение, поява без 
хиджаб на публични места и за обида към ислямските порядки. Тези 
обвинения предвиждат 10 години лишаване от свобода. Адвокатът 
ѝ, активистката Насрин Сотоудех (Nasrin Sotoudeh), е арестувана 
през 2018 г. във връзка с правозащитните ѝ дейности и осъдена на 38 
години лишаване от свобода и 148 удара с камшик. В документален 
филм за борбата на иранските жени за правата им, тя споделя: 
„Не знам дали бъдещето е обещаващо или мрачно. Няма как едно 
общество да постигне нещо без да се плати цена. Мисля, че е важно 
да продължим…“

Дали свободата е едно донкихотовско въжделение или подвиг…? Този път Дон Кихот е 
с облика на жена, анонимна или позната. Милиони ирански жени заплащат ежедневно 
цената за това въжделение да получат достойно и пълноправно отношение в собственото 
си общество, което да им позволи сами да поемат отговорност за живота си.
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https://www.google.com/search?q=The+Struggle+for+Women%27s+Rights+in+Iran+%7C+TIME+-+YouTube&oq=The+Struggle+for+Women%27s+Rights+in+Iran+%7C+TIME+-+YouTube&aqs=chrome.0.69i59.2111j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


ЗА САЛСАТА НА ЖИВОТА, 
ЛЮБОВТА КЪМ БЪЛГАРИЯ 
И НУЖДАТА ДА ГЛЕДАШ 
ВИНАГИ НАПРЕД

РОДИ 
НАМО

Името му означава „изгрев“ и наистина, когато влиза 
в стаята, я озарява с лъчите на смеха и светлината на 
доброто настроение. Говори български и иска да учи 
още и още от езика. Разказва за любимите си котки 
Мардук и Стера, за прекрасните рисунки, в които влага 
сърцето си, но и за желанието да се събере със своето 
семейство, с майка си и баща си. Това е и причината 
да дойде в офиса на Център за правна помощ – Глас в 
България

Запознайте се и вие с Роди – кюрд от Сирия, на 30 години, 
който вече над половин десетилетие е в България. 
Обича страната, работи, а скоро му предстои и сватба. 
Въпреки трудния път, той е стигнал до място, на което 
се чувства щастлив и е изградил отново живота си. Как 
– предстои да разберете…

Кой е Роди?
Роди е един човек, който дойде в България през 2015 г. От Сирия 
съм, кюрд съм. През август ще станат вече 6 години откакто съм 
тук. Работя тук, живея тук. Сам създадох живота си тук. Когато 
дойдох, нямах нищо, абсолютно нищо. Как се чувстваш, когато 
влизаш в една държава – абсолютно ново място, където не знаеш 
нищо, нито език, нито традиции, нито имаш приятели…? Това е 
Роди – един силен човек, който няма значение в каква ситуация 
е – не искам все да казвам „аз“, защото не е хубаво, просто това 
е животът на бежанците. Дойдох с брат си тук, той живее в 
Германия сега. Останалите от семейството ми–  – сестра ми, брат 
ми, майка ми и баща ми – живеят в Турция.

От кой град в Сирия си?
Камишли, близо до Турция и Ирак. Голям почти колкото София, 
има си всичко.



Какво е било детството ти в Камишли?
Там няма детски градини, детски площадки като в България – играеш на улицата на топка или 
нещо друго. Нашата игра е работата. Започваш да работиш още много малък – аз на 14 години вече 
работех в ресторанти, извършвах тежка работа. На  14 години си вече мъж, вече си голям, трябва да 
караш, трябва да си изкарваш прехраната, трябва да живееш. Там работата е много нископлатена 
и няма възможност да работиш по 8 часа. Не, работиш по 12, по 14 часа, няма значение. Важното 
е, че имаш работа.

Каква е била Сирия, когато си я напуснал?
И защо си я напуснал?

Станах на 18-19 години и отидох в казармата, комендант съм даже. Влязох през 2010 г. и трябваше 
да изляза през 2011 г., но започна войната и аз стоях 4 години в армията. Но не искам да си спомням, 
защото беше много трудно. Разбрах накъде мога да тръгна – отидох първо до Турция, нелегално, 
без документи. От град до друг град, докато стигнах Истанбул и от там с каналджия. Около 2500 
евро на човек взимаха. Три дни и три нощи ходихме пеша от Одрин до границата с България. През 
нощта спахме на пътя. Малко преди София полицията ни хвана. Бях в Бусманци за около месец, 
после във Военна рампа през април-май 2015 г. На 15 август 2015 г. получих и бежански статут.

Пътувал си в доста държави в Европа. Къде си бил?
В Германия, Дания, Австрия, Белгия, Холандия. Отидох да видя какъв е животът там. Но малко не 
ми хареса.

Какво не ти хареса?
Времето е студено, тъмно. Дванайсет месеца студ. Как можеш да живееш така? Не искам да живея 
там, но хората искат, защото там дават помощи – без да работиш, взимаш пари, седиш, ядеш и 
спиш. И какво друго? Аз не искам така. Не мога да живея такъв живот. Друго е да станеш, да се 
видиш с приятели, да си имаш постоянна работа. Това е реалният живот.

Какво ти харесва в България?
Всичко. Не го казвам заради интервюто. Много хора ме питат какво ми харесва. Традициите, 
хората, времето, животът – всичко е близко до нас. Човек какво търси? Добър живот. Да станеш, 
да има слънце, да пътуваш, да си кажеш здравей с някого, да имаш някъде да се разхождаш, да 
почиваш, да работиш. Тук храната е домашна, не всичко е от фризера като в Германия. Тук има 
земя. Можеш да правиш всичко. Тук е лесно да се разбираш с хората около теб. Обичам да имам 
приятели, работа, всичко, което един човек трябва да има.

Как се чувстваш тук?
Супер се чувствам. Има моменти, в които мислиш за себе си, за родителите си. Например аз 11-
12 години, от казармата насам, не съм виждал майка си и баща си. От 2010 г. Само по телефона 
говорим и пращаме снимки. Веднъж пратих снимка на майка ми, не ме беше виждала от 4 години, 



тя изобщо не ме позна. Попита „Кой е това?“ Отговорих: „Аз съм, синът ти.“ И тя каза „Това не си 
ти“. Но това е животът. Друго е да ги прегърнеш. Затова и дойдох тук в „Глас в България“, за да мога 
да опитам да се събера с тях.

Тоест искаш и семейството ти да е в България?
Искам да дойдат. Като всеки човек искам да съм със семейството си. Сега съм и на път да се женя 
за българка. Искам да създам семейство. Но и родителите ми може да не останат при мен, все пак 
имат и друг син в Германия. Те където искат да живеят.

Ти работиш в TELUS International Europe,  един от най-
големите работодатели на получилите закрила у нас, 
особено с арабски. Харесва ли ти тази работа на 8 часа?

Да, работя там вече 4 години. Като семейство сме, има хора, които много помагат. Много е приятно, 
колегите са готини. Няма значение на колко часа е, важното е, че има работа. А сега работим от 
вкъщи. Понякога има технически проблеми, отиваме към офиса, когато се налага.

Ти си доста весел и забавен човек, който със сигурност 
обича музиката. Ако можеш да поздравиш българите с 
някаква песен, коя би била?

Песен…Хайде латино да танцуваме! За песен не знам, но аз много обичам музика и много обичам 
да танцувам, особено латино – танцувам салса, бачата, кизомба. Танцувам и български народни 
танци, обичам ги, защото са близки и с народната музика в моята държава. И много искам тази 
пандемия да свърши и да се върнем на дансинга, в нормалния живот. Моят живот са танците. През 
2019 г. се чувствах много зле и музиката беше моят изход.

Има ли нещо, което искаш да кажеш за финал?
Ако един човек иска да прави нещо, може да го направи навсякъде. Навсякъде можеш да си имаш 
къща и приятели. Просто трябва да гледаш напред, не назад, не настрани. Много искам да науча 
повече български, защото когато си в държава, която ти дава документи и шанс да започнеш 
отново, да, трудно е, но вече имаш право да помислиш и да направиш своята следваща стъпка. Тук 
започнах нов живот и тук ще го завърша, разбира се, може и другаде. Важното е, че ако търсиш, ще 
намериш. Имаме и на арабски такава поговорка – питай и ще получиш отговор.

История и факти за Сирия
прочетете в следващата статия



ОКЪРВАВЕНАТА 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКА 
ЦАРИЦА. ФАКТИ, ИСТОРИЯ И 
ДЕСЕТГОДИШНА ВОЙНА

СИРИЯ

Сирия – една от перлите на 
Леванта. Съкровищница 
на цивилизации и религии, 
дом на угаритската писме-
ност, на смелата Зенобия и 
на розата дамасцена; страна 
с чудни природни кътчета и 
разкошни културни памет-
ници и храмове. Но и дър-
жава, раздирана вече десе-
тилетие от войната.

Историята на арабската страна започва още от Древността, като там 
се установяват различни цивилизации и се изповядват различни 
религии, като най-трайна остава ислямът. След Първата световна 
война Сирия е под мандатна на Франция, но през 1945 г. успява 
да извоюва независимостта си. Настъпват години на интензивен 
политически живот, докато начело на страната не застава Партията 
за арабско социалистическо възраждане – Баас, която фактически 
управлява и до днес, тъй като Башар ал-Асад е неин представител. 
Сирия се намесва и в Ливанската гражданска война, започнала през 
70-те години на миналия век и завършила през 1990 г.

На 17 декември 2010 г. със самозапалването на тунизиеца Мухаммад 
ал-Буазизи започва вълната от протести и демонстрации, някои от 
които прераснали в граждански войни, известни като „Арабската 
пролет“. Тази вълна залива и Сирия през март 2011 г., а хората 

Скътана в източния ъгъл на Средиземно море, разположена в началото на безбрежните 
пустини на Арабския полуостров, Сирия е дом на богата култура и чудна природа. Преди 
2011 г. тя привлича големи потоци от туристи, които се любуват на морето от крайбрежието 
на Латакия, разглеждат с почуда пазара ал-Хамидия в Дамаск и се прекланят пред величието 
на Цитаделата на Халеб.



негодуват от безработицата, корупцията, липсата на свободи и най-
вече искат свалянето от власт на партията Баас и на президента 
Башар ал-Асад, чието семейство управлява страната от 1971 г. насам. 
Разгаря се гражданска война между сирийското правителство и 
опозиционните сили, а през 2013 г. се включва и Ислямска държава, 
която завзема Халеб и Ракка, но към момента държи доста по-малки 
ивици територии; североизтокът пък е в ръцете на кюрдски сили, а 
по територията на страната действат и други въоръжени групировки 
и тя бива разпокъсана. Разбира се, Сирия става арена и на косвени 
международни сблъсъци и прокси война, като ключови са имената 
на държавите Русия, Китай, Турция, САЩ, Саудитска Арабия, Катар 
и Иран. От 2015 г. насам сирийското правителство постепенно 
възвърна някои от териториите и консолидира контрола си.

Въпреки че Сирия е държава, която от Древността е дом на различни религии, 
вероизповеданието също се оказва фактор по време на войната. Между 65 и 75% от 
населението на страната е от суннити, но управляващото семейство, както и политическият 
и военният елит са шиити алауити, които са малцинство в Сирия. В честа практика обаче 
се превръща суннитските войници да получават по-малко заплащане и провизии от своите 
колеги алауити, както и да бъдат поставяни на първа линия на фронта в продължение на 
месеци.

Кюрдите съставят около 15% от населението на Сирия, а към март 
2011 г. е имало 517 000 кюрди без гражданство там. Те се делят на 
две групи – ажданиб (букв. чужденци) и мактумин (букв. скрити, 
т.е. тези, които не са включени в регистрите).  През април същата 
година мнозинството от кюрдите са натурализирани и получават 
гражданство.

Друга религиозна група са друзите, които обаче странят от 
конфликта. Християните съставят 10% от населението, но много 
от тях са заминали за Европа и САЩ, а тези, останали в Сирия, са 
концентрирани в териториите, контролирани от правителството. 
Малцинството на йазидите, което е предимно в Ирак, но има и в части 
от Сирия, преживява може би най-ужасяващи загуби – през 2014 г. 
хиляди жени йазиди са взети от ИДИЛ в Ирак и заведени в Сирия, за 
да бъдат превърнати в сексуални робини само заради религиозните си 
вярвания. Много от тях са намерени в масови гробове. Що се отнася 
до друга уязвима група, а именно палестинските бежанци в Сирия, 
след началото на войната много от тях отиват в Ливан и Йордания

Въпреки че жените в Сирия се ползват с относително повече права 
от жените в много други страни от региона, поне според закона, то 
тяхната позиция в семейството и обществото до голяма степен е 
повлияна от патриархалните ислямски закони, поставящи мъжа 
„едно стъпало над жената“. С настъпването на войната, ситуацията 
с жените се влошава – сексуалното и домашно насилие нараства, а 
между 2011 и 2015 г. процентът на омъжени непълнолетни скача от 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2038543/Country_Guidance_Syria_2020.pdf


7 на 30%. Нараснал е и броят на домакинствата, начело с жени, като 
това се дължи на широко разпространените и систематични арести и 
задържания на мъже и момчета над 15 г.

Войната неминуемо оказва своето влияние и върху децата и тяхното 
бъдеще – около 40% от сградите на образователни институции са 
разрушени. ООН сигнализира, че 820 деца са били използвани и от 
правителствените сили, и от опозицията за различни задачи като 
разузнаване, нападение и други. Детският труд се превръща в основен 
начин за оцеляване на домакинствата, начело на които не стои мъж.

Жертвите на войната са близо 500 000 от нейното начало насам. Над 6 
млн са вътрешно разселените лица, а малко над 5 милиона и половина 
са избягалите от страната. По последни данни на ВКБООН най-много 
сирийски граждани, търсещи закрила, има в Турция (3 660 449), 
Ливан (865 531) и Йордания (664 603). Тези държави се опитват да 
подтикнат лицата към доброволно завръщане в родината, като някои 
статистики в тази посока са под голяма въпросителна, тъй като, за 
съжаление, насилственото завръщане е нерядка практика. Случаите 
на изчезнали лица, включително и на изчезнали след завръщането си 
в Сирия, са вече близо 100 000.

През изминалата 2020 г., белязана от знака на пандемията, войната не спира, но значително 
намалява обхвата си, а загиналите по данни на Сирийския комитет за права на човека са 
1750, наполовина по-малко от 2019 г. и около 3-4 пъти по-малко от 2018 г. За съжаление, 
продължават експлозиите, масовите убийства, таргетирането на пазари, събиращи голям 
брой хора, а политическите убийства, както и тези, насочени към хора, взели участие в 
някаква форма на активизъм, зачестяват.

За сирийците, търсещи закрила, България се оказва входната врата 
на Европа. Някои успяват да я преминат и да продължат на запад, 
но други остават тук. Заради войната, по-голямата част от тях 
получават хуманитарен статут у нас, а мнозина, дошли в началото 
на изминалото размирно десетилетие, вече са добре интегрирани и 
говорят перфектен български. Въпреки че техният брой намалява с 
годините, сирийците продължават да идват към България, като по 
данни на МВР към февруари в центровете на ДАБ има настанени 481 
сирийски граждани.

И въпреки войната, която, надяваме се, ще свърши скоро, и въпреки разкъсаните територии, 
душата на Сирия е в народа ѝ и сърцето ѝ продължава да тупти чрез сърцата на сирийците, 
в който и край на света да са те.

https://childrenandarmedconflict.un.org/where-we-work/syria/
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
https://www.ecoi.net/en/document/2043510.html
https://www.ecoi.net/en/document/2043510.html
https://www.shrc.org/en/wp-content/uploads/2021/01/SHRC-English-report_20210112.pdf
https://www.mvr.bg/docs/default-source/planiraneotchetnost/spravka_february_2021_internet.pdf?sfvrsn=20b92343_2
https://www.mvr.bg/docs/default-source/planiraneotchetnost/spravka_february_2021_internet.pdf?sfvrsn=20b92343_2


КОМУНИКАЦИЯТА Е МНОГО 
ДОБРО ОРЪЖИЕ, НО ТРЯБВА 
ДА ЗНАЕМ КАК ДА ГО 
ИЗПОЛЗВАМЕ И АЗ ИСКАМ 
ДА ГО ИЗПОЛЗВАМ ЗА ДОБРО

ЯПАМА 
ДОЛО

Тя е от Мали. Казва се Япама Доло. В онази прекрасна 
възраст на трийсетте, когато си достатъчно зрял, за да 
познаваш живота и в същото време достатъчно млад, 
за да се носиш на крилете на надеждата, когато стъпваш 
здраво по земята, но с изправена глава и взор, вперен 
в бъдещето. Срещнахме се в офиса на ЦПП – Глас в 
България, където вече години наред издигаме глас 
за онези, които остават нечути. Затова и нашият глас 
има много лица. Япама обаче е в България, не за да 
търси помощ. Тя е жена, която знае как да бъде чута, 
точно какво иска, знае как да го постигне и притежава 
упоритостта и дързостта да върви смело по пътя, който 
е избрала. Една жена, която ще ви подари глътка въздух 
и доза желание да бъдете и да действате, да мечтаете и 
да осъществявате. Запознайте се с Япама Доло.

Япама, какво те доведе в България?
От една страна чиста случайност, от друга – пътят, който бях 
избрала. Работех като доброволец на Франкофонията. Трябваше 
да замина за Виетнам, но по административни причини не успях. 
Тогава ми предложиха да дойда в България. Дори не бях чувала, 
че съществува такава държава. Изобщо не се поколебах. Дойдох. 
Хареса ми много. В Мали завърших бизнес право и комуникации. 
След това исках да получа по-задълбочени знания в сферата на 
неправителствения сектор. Прибрах се в Мали, кандидатствах 
по обменна университетска програма и ето ме сега – предстои да 
се дипломирам в НБУ със специалност Social and Solidarity Eco-
nomics.

Част от обучението е задължителен стаж. Избрах да го направя 
в ЦПП – Глас в България, задълбочавайки се в темата миграция, 
защото миналата година се запознах с една жена от Гана, чиято 
история ме разтърси. Тя е попаднала случайно тук, имаше малко 



бебе и беше в много тежко положение – без работа, без пари, понеже нямаше никакви документи, 
бебето не можеше да бъде имунизирано, нито да ходи на ясла. Почувствах се много зле заради 
нея. Защото аз дойдох тук съвсем легално. Получих добро отношение, дадоха ми квартира и 
живеех в добри условия. Но като видях в каква ситуация е тя… Реших да разбера как живеят 
тук африканските жени. В момента пиша дисертация, която е посветена на африканските жени 
в България след Covid. Практическия опит в ЦПП много ще ми помогне, защото африканците 
обикновено отиват в  Америка или Западна Европа. България не е обичайна дестинация и нямаме 
богата история и традиции на взаимоотношенията в това отношение. Първо, бях изненадана да 
разбера, че в България има африканци, има дори малийци. Чудех се как така аз с университетско 
образование дори не знаех, че България съществува, а тези хора са тук от години.

Получи ли отговор на въпроса си?
Да. Запознах се с доста от тях. Организираме си срещи, на които си готвим, разговаряме, 
танцуваме… Оказва се, че повечето от тях са попаднали случайно тук. Но им е харесало и вече 
в общуването си с близки хора са им разказали за България. Така някои от тях са дошли вече 
знаейки за България от близките си.

Защо го правят? Защо напускат Мали?
Както знаеш, в Мали има много и различни етнически групи. Част от тях обичат много да пътуват 
в чужбина. Това е част от тяхната култура. И когато спечелят пари, те се връщат в родината 
си и инвестират в някакъв бизнес. Тези пък, които учат, кандидатстват за стипендии, отиват в 
чужбина, учат и пак се връщат. Когато говорим за трайно мигриране, ситуациятата е друга. Преди 
десет години бих казала, че причините са икономически. Много от мигрантите не са завършили 
образование, не могат да се справят финансово в Мали и се чувстват длъжни да отидат в чужбина – 
или в друга африканска държава, или в някои случаи в Европа и Америка – в опит да подпомогнат 
семейството си. От 2011 г. обаче, за много хора причина са и етническите конфликти и тероризма. 
Има региони, в които положението е много сериозно.

Хората в Мали страхуват ли се за живота си?
Ако говоря за цялата страна, бих казала следното – дори и с този тероризъм и конфликти ние сме 
щастливи там. В някои части на държавата хората се страхуват и има защо, но това не важи за 
цялата страна. Дано това не направи лоша услуга на другите, които са тук – не знам каква точно 
е ситуацията им, но аз самата съвсем скоро се прибирам. Като се прибера, ще си потърся работа. 
Това, което искам да кажа е, че дори и човек да се страхува, трябва да е там. Не можеш просто 
да бягаш. В никакъв случай не подценявам опасността в доста региони на Мали. Разбирам, че 
когато животът ти или този на близките ти е застрашен, инстинктът ще те накара да бягаш. Но, 
ако смяташ, че има и най-малък шанс да направиш нещо, да постигнеш нещо в родината си, си 
струва да останеш. Защото, само като чуем за Европа и си мислим, че това е раят, но не е. И това го 
разбираш в момента, в който дойдеш в Европа.

Какво е твоето впечатление от Европа?
Освен престоя ми в България, съм прекарала само десетина дни във Франция, така че мога да 
говоря предимно за България. В Европа е хубаво, но не бих окуражила хората да идват в Европа и 
да живеят нелегално. Всичко има хубави и лоши страни. Когато дойдох тук, бях щастлива, хареса 



ми много. София е прекрасен град. Животът тук е хубав и лесен. Лошото тук е расизмът. Сблъсках 
се с него още минала година в един автобус от градския транспорт. Плаках. Бяхме с колеги, 
разговаряхме. Аз бях единствената с тъмен цвят на кожата. Една жена много грубо ми се развика, 
че говоря твърде високо. Обърна се само към мен, въпреки че бях в компанията на мои колеги и 
изобщо не говорехме високо. Жената беше много груба и дори ме побутна сякаш съм луда. Това 
ме разстрои. Успокои ме фактът, че другите хора в автобуса се застъпиха за мен и не одобриха 
поведението на жената. Та, ако изключим расизма, тук е хубаво. Научих много ценни неща, които 
ще са ми от полза в работата, когато се върна в Мали.

Какво искаш да работиш в Мали?
От малка искам да работя в международна неправителствена организация. Образованието, 
жените… Не съм сексистка, не съм феминистка, но искам да подкрепям жените. Затова искам да 
се върна в Мали и да работя в неправителствена организация. Повечето от момичетата, с които 
ходехме на училище, са напуснали училище или района заради брак, икономическата ситуация или 
просто защото не им харесва. Аз мисля, че икономическата ситуация е основна причина. Родена 
съм на село и там съм посещавала началното и гимназиалното училище. По моя информация 
аз съм единствената, която е продължила в университет и има магистърска степен. Бяхме 40 
момичета в една класна стая и за някои от момичетата знам, че трябваше да напуснат училище, да 
дойдат в града да работят и после да се върнат и да се омъжат. Омъжват се рано, на около 13-14-15 
години и досега вече имат по няколко деца. Моите бащи уважават традициите ни, но искат от нас 
да учим, да бъдем независими и да се справяме в живота.

Твоите бащи?
Да. Имам три бащи – единият е биологичният ми, а другите са мои чичовци. Всички се грижат за мен 
еднакво – кой с каквото може. Подкрепата на семейството е нещо много важно за нас малийците. 
Без подкрепата на бащите ми нямаше да съм това, което съм сега. Спомням си, когато единият 
от бащите ми ме попита какво точно искам да правя в живота си. Бях изумена. Това усещане, че 
някой ще сбъдне мечтата ти… Образованието е скъпо. Аз исках да съм международен журналист, 
записах международно право в държавен университет, но в Мали няма добър университет, в 
който да уча журналистика, а в чужбина е твърде скъпо. Реших, че мога да съм полезна и като 
специалист по комуникации. Баща ми намери най-добрия университет по комуникации. Беше 
скъпо, но той плати. Ако не бях учила в този университет, нямаше да съм тук сега. Може би щях 
да съм безработна или омъжена, или и аз не знам какво. Той ми даде този шанс и аз искам да дам 
такъв на други хора.

По-рано каза, че повечето от твоите съученички са 
напуснали училище или заради ранен брак, или заради 
нещо друго. Кажи ми какво е положението на жените в 
Мали.

Това с напускането на училище важи за селото, в което аз живеех. Но сега, 20 години по-късно, 
бих казала, че ситуацията се подобрява. И все пак, дори и миналата година, когато ходих в селото, 
видях реално деца, които вече имат деца. И всички ми казваха, че вече остарявам и трябва да се 
омъжа. Казах им, че не съм приключила с ученето. А те ми казваха, че трябва да се омъжа вече. 
Има такъв натиск върху жените. Често говорим за момичета на 13-14 години, които се омъжват. 



Все пак не мога да обобщавам и да кажа, че като цяло ситуацията на жените в Мали е такава. 
Ако посетиш две различни зони на Мали, ще видиш огромна разлика, сякаш има цяла пропаст 
между тях. В големия град нещата не са като в селата. Но градът не е цялата държава и трябва да 
се потопим дълбоко и да помогнем именно там. Защото понякога нещата са толкова различни, 
че сякаш не живеем в една и съща страна. Обикновено в градовете повечето родители могат да 
си позволят да платят обучението на децата си, дори и в чужбина. Тези в селата нямат пари да 
учат и да се развиват. А заради тероризма и икономическата разлика има много силна вътрешна 
миграция. Много момичета са принудени да напуснат селата, в които живеят и да отидат да работят 
в градовете, където са принудени да търпят много лошо отношение. Знам за едно момиче, което 
беше залято с вряла вода от шефа си, друго изгуби и двете си ръце. Разликата наистина е огромна. 
В същото време вчера в Мали имаше демонстрация срещу насилието над жените. Всъщност 
това е глобален проблем. Така че жените казват – стига толкова! В Мали преди не е имало такъв 
проблем или просто не сме знаели, защото сега чрез социалните медии е много лесно да получиш 
и разпространиш информация.

Но като жена в Мали ти нямаш проблем с това да учиш, 
да си независима, нали така?

Да. Имаме тази свобода, но има някакъв такъв прикрит натиск. Мъжете понякога си казват – 
ето тази жена е образована, независима и тя ще бъде по-трудна за контрол. Дават си сметка, че с 
такава жена трябва да се държат като с равна, не могат да я управляват лесно. Но това зависи от 
самото семейство, възпитанието, икономическата ситуация на самото семейство… Да, жените в 
Мали са уважавани, но като че ли го има това в културата ни – жените да са по-долу от мъжете. И 
все пак, като цяло положението на жените в Мали съвсем не е толкова лошо. Харесвам и обичам 
родината си.

Имаш ли братя и сестри?



Да, ние сме общо 12. Имам три сестри и осем братя. Аз съм деветото дете. Всички са образовани. 
Баща ми не се шегува с образованието и благодарение на това не съм се омъжила още като дете. 
Когато бях на 9 години, един мъж поиска да се омъжа за него, но баща ми каза не.

Каза, че искаш да помагаш на хората като работиш в 
НПО. Как точно ще им помагаш по този начин?

Комуникация, комуникация, комуникация – комуникацията е много добро оръжие, но трябва да 
знаем как да го използваме и аз искам да го използвам за добро. В днешно време социалните медии 
имат огромно значение и влияние. Понякога хората се вслушват в социалните медии дори повече, 
отколкото в управляващите. Благодарение на образованието си мога да предложа алтернативи 
и възможности. Например, дори и да не си ходил в университет, би могъл да станеш някакъв 
предприемач. Дори и да живееш на село, имаш много възможности, но хората не знаят за тях или 
пък нямат минималните средства, за да се възползват от дадена възможност. Аз имах този шанс 
да получа сериозна подкрепа в началото. Макар че в първия удобен момент казах на баща си, че 
искам да прекъсна обучението си по комуникации, да работя и да спестя малко пари и каквото 
има, да си го платя сама, докато завърша. Той беше много щастлив – каза, че това е знак, че съм 
отговорна. Освен това бизнесът му не вървеше добре заради ситуацията с тероризма. Но дори и 
той да имаше парите, пак щях да му го предложа, защото исках да покажа отговорност и зрялост. 
И го направих. После си завърших образованието и започнах работа, но си дадох сметка, че, за да 
работиш на международно ниво, трябва да знаеш английски. Говорих с баща ми отново и му казах, 
че обичам предизвикателствата. Отидох в Гана, за да науча английски. После дойдох в България. И 
ето, предстои ми да се върна и да използвам всичко, което научих.

Няма ли НПО в Мали, които да помагат на хората?
Има, но понякога помощта им не е адекватна. Като човек живял на село, аз знам какви са нуждите 
на хората там. Учих в града, в Европа и сега съм готова да се върна на село, за да им дам точно 
информацията и помощта, от която се нуждаят. Имам план да работя максимум десет години, 
да събера пари и след това да направя бизнес в земеделието. Това е далечната ми цел и една от 
мечтите ми. Да, хората си мислят, че, щом си ходил в университет, трябва да работиш в офис. Но 
не е така. Можеш да бъдеш богат и успешен и да помогнеш на хората да имат по-добър живот, като 
им дадеш работа, като ги наемеш на работа. Но за това трябва да събера пари.

Имаш сериозни планове и си наясно какво ще правиш в 
далечното бъдеще. Винаги ли е било така? 

Да. Аз си мечтая за това от 18-годишна. Даже потърсих заем от разни финансови институции, но 
бях твърде млада и неопитна и не ми дадоха. Но сега, дори и да не ми дадат, аз ще си ги събера.

„Не осиротяваме, когато губим родителите си, а когато 
изгубим надеждата“ –  какво точно означава това за 
малийския народ и за теб самата?

Както казах, аз имам трима бащи. Дори и биологичният ми баща да умре, аз имам останалите 
двама, които да ме подкрепят и да ми дават любов. Смисълът на този израз е, че в нашето общество 
солидарността е една от най-важните ценности, които ни ръководят и които се препредават на 



поколенията. Може да загубиш родителите си, но не си сирак, докато имаш подкрепа от други 
хора. Затова казваме  – не губи надежда, защото когато една врата се затваря, се отваря друга. 
Може да си тъжен – нормално е, ако си загубил родителите си, – но не си сирак, докато имаш 
подкрепата на останалата част от семейството си.

Това за всички ли важи?
Може би не за абсолютно всички, но за повечето. Да, Мали не е раят – има деца, оставени в домове 
за сираци, случват се лоши неща… но солидарността е една от най-големите ни ценности. Човек 
не трябва да е тъжен за дълго, защото ние вярваме, че тъгата привлича лоши неща.

Малко е объркващо – от едната  страна е тази 
солидарност, за която говориш като основен стълб във 
вашето общество. От другата страна са хората, които се 
избиват жестоко заради различни вярвания и мироглед.

Моето лично мнение е следното: Ние сме различни етнически групи и понякога има някакви 
спорове и неразбирателства, но това с убийствата и тероризма е нещо, което идва от външни хора, 
чужденци. Защото ние живеем заедно векове наред и не сме се избивали по този начин. През 2019 
г. изгориха цяло село, загинаха много жени и деца, буквално разпорваха коремите на бременни 
жени. Това не са малийци, това не сме ние, това не е народът на Мали. Пак подчертавам, че това 
е моето мнение – често това, което правят терористите, го поставят в контекста на етнически 
конфликт, но ако задълбаем по-надълбоко, ще видим, че това не е истината. Традиционно в Мали 
справедливостта се състои в това това да дойдеш и да се извиниш, да ти простя и да продължим 
напред. Имаме вярвания, които не ни позволяват подобни деяния като тези, на които сме свидетели 
сега. Затова подобни избивания не са избивания сред народа на Мали – тероризмът идва от 
външни хора, които са проникнали сред нас. В деня, в който ходих в моето село, някакъв автобус 
беше спрян от терористи, които просто прерязаха гърлата на пътниците. И да, нормално е такива 
хора да искат да напуснат страната, защото когато чувстваш, че животът ти е застрашен – бягаш. 
Все пак има хора, които остават в Мали и не губят надежда.

На какво се надяваш ти?
За страната ми – надявам се цялото тъжно нещо да свърши възможно най-скоро и Мали да си 
върне блясъка, да се прероди от пепелта. Надявам се тези конфликти да приключат завинаги.

За мен – вярвам в доброто, в Бог. Вярвам в Аллах и вярвам, че той ще ми покаже верния път да 
осъществя мечтите си, които са свързани с това да помагам на хората и да изпълня съществуването 
си със смисъл, защото много често хората се раждат и умират без да са осъзнали и почувствали 
смисъла на съществуването си. Казват, че всеки носи в себе си нещо, което трябва да осъществи – 
нещо като метафора за една бременност, която според законите на природата предполага раждането 
на живот. В този метафоричен смисъл, някои хора си умират „бременни,“ без да са дали живот на 
това, което са носели в себе си. Аз се надявам, че ще осъществя мечтите си и ще дам живот на това, 
което е в мен, защото вярвам, че всеки човек има съдба и мисия, която трябва да осъществи.

История и преглед на ситуацията в 
Мали прочете в следващата статия



ЗЕМЯ НА ЗЛАТО, ИМПЕРСКО 
ВЕЛИЧИЕ, МНОГООБРАЗИЕ, 
НО И НА ГЛАД, БУНТОВЕ И 
ТЕРОРИЗЪМ

МАЛИ

На 22 септември 2020 г. аф-
риканската държава Мали 
отбеляза 60 години незави-
симост от Франция. На съ-
щата дата България праз-
нува своята независимост, 
провъзгласена в друг исто-
рически момент и време. 
Да, в историята запазени 
дати няма. Народите след-
ват своя ход във времето, за 
да се пресекат пътища, по-
някога идващи от различ-
ните краища на света…

… През 1959 г. в навечерието на независимостта на Мали прочутият френски натуралист 
и изследовател Теодор Моно пише, „Мали се възцари от пепелта„. Въпросът, който изгаря 
устните ни, е: За каква пепел точно е говорил Моно тогава? Мали е една от най-бедните 
държави в света, но под сушавите ѝ земите се крият огромни богатства, а какво има в 
сърцето ѝ? Какво раздира душата на Мали днес и има ли надежда за хората й, някои от 
които, в търсене на спасение, стигат чак до България?

Мали е една от най-големите африкански държави с площ (1 241 238 
кв. км) и население от 18 милиона души. Част е от великата Малийска 
империя, съществувала между 13-и и 16-и век, която била позната в 
Средновековна Африка с управлението на първия владетел на Мали 
Сунджата Кейта, автор на “Хартата на Курукан фуга”, обявена през 
2009 г. за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО. Изготвена 
през 1236 г., за повечето африканци тази харта е първата “декларация 
за правата на човека”. Тя утвърждава мира, премахва робството и 
въвежда редица други правила, които улеснили живота в общност. 
Името на Мали отеква чрез пътеписите на Манса Муса (1324-1325), 
който толкова прославя страната из Северна Африка и Близкия изток, 
че хубостта, която той представял, оставила трайна следа. Идвайки 
от Мали, той похарчил толкова голямо количество злато в Египет, че 
цената на златото паднала осезаемо. (Simonis)



Уви! Прекрасната Мали се сринала заради конфликтите покрай 
наследяването на властта. А това, което я довършило, били френските 
колонисти, които я преименували на Френски Судан. Но страната се 
възстановила отново, когато при обявяването на независимостта си 
през 1960 г., си възвръща името Мали. Оттогава насам, обаче, Мали е 
разтърсвана от бунтове и конфликти. Управлявана от смесен режим, 
Република Мали има начело президент, избран чрез всеобщи избори. 
Той на свой ред назначава министър-председател, който съставя 
правителство, което пък трябва да бъде одобрено от президента. 
Населението на Мали е представено от различни етнически групи, 
повечето от които са с общи исторически корени и сходни културни 
и религиозни традиции. Изключение правят туарегите и маврите, 
които са номадски племена, родствени със северно-африканските 
бербери. Туарегите представляват 10% от населението на Мали и 
населяват предимно северната част на страната.

След като получава независимостта си от Франция през 1960 г., Мали е трайно разклатена 
от туарегските въстания. С времето движението се разраства. Последният етнически 
конфликт започва през 2012 г. Той е най-дълъг и най-кръвопролитен с 2797 загинали само 
между 19.09.2019 г. и 19.09.2020 г. (ACLED 2019). Обхваща предимно Азавад – регион в 
северната част на страната, където туарегите са мнозинство. Основна цел на бунтовниците-
туареги е да бъде извоювана независимостта на областта от централното правителство. 
Подкрепящите ги ислямистки фракции пък се борят за установяване на правната система 
на шериата в цялата страна или в част от нея. Различията в целите са и една от основните 
причини за разпадането на съюза между отделните групировки.

През първия етап на военните действия бунтовниците успяват да 
установят контрол над голяма част от Азавад и обявяват неговата 
независимост. По-късно възникват противоречия между отделните 
бунтовнически фракции. Част от противниците на правителството 
са организирани в по-скоро светски настроеното Национално 
движение за освобождението на Азавад. Смята се, че някои от 
членовете на движението са ветерани от гражданската война в Либия. 
Други от групите изповядват радикални форми на исляма (сред тях 
има и представители на международни терористични организации 
като Боко Харам и Ал-Кайда). Конфликтът между отделните 
групировки прераства във въоръжен сблъсък, като представителите 
на Националното движение са победени от ислямистите и принудени 
да отстъпят от всички по-важни градове в северната част на Мали.

Междувременно се формира международна военна коалиция, която 
получава разрешение от Съвета за сигурност на ООН да се заеме 
със стабилизирането на положението в страната. Коалицията се 
състои от други африкански страни (Чад, Нигер, Нигерия и др.) и от 
държави-членки на ЕС, като водеща роля има Франция. Вследствие 
на продължаващата дестабилизация в страната мироопазващата 
мисия на ООН подновява мандата си през юни 2019 г. Същевременно 
мисията в Мали е сред най-неуспешните мироопазващи мисии на 
ООН. Тя няма мандат за борба срещу терористичните групировки, 
активни в страната.

https://www.globalsecurity.org/military/world/war/tuareg-mali.htm
https://www.globalsecurity.org/military/world/war/tuareg-mali.htm
https://www.ecoi.net/en/file/local/1116624/90_1447663124_acled-country-report-mali-201501.pdf
https://sgp.fas.org/crs/row/IF10116.pdf
https://news.un.org/en/story/2019/10/1048802
https://news.un.org/en/story/2019/10/1048802


Мали се намира в сложна ситуация на несигурност и управленческа криза. Участниците 
в действащия конфликт са сепаратистите, ислямистите групировки и централната власт. 
Според ООН ситуацията със сигурността в страната се е влошила за последните години, 
след като въоръжените сблъсъци в северната част започват да обхващат и централните 
райони на Мали. Извършени са атентати и в столицата Бамако.

Все повече тревога буди и ситуацията с правата на човека. Установени 
са сериозни нарушения от страна на всички участници в конфликта: 
В резултат на сблъсъците смъртта си намерили множество 
цивилни граждани. В териториите, контролирани от ислямистите, 
населението е заплашвано от преследване и тормоз и принудено 
да посещава джамиите, и да спазва радикалните форми на исляма. 
Малийската армия прилага методи на мъчение спрямо заподозрени 
в сътрудничество с ислямистките групировки. Извършват се 
произволни арести, липсва справедлив процес и достъп до правна 
защита. Съдебната система е нефункционираща.

Изключително сериозна и рискова е ситуацията на децата в Мали. Расте броят на децата 
загинали или ранени от поставени взривни устройства. Множество деца са принудени 
да напуснат домовете си вследствие на въоръжените сблъсъци. Задълбочава се и 
хуманитарната криза. Мали е сред най-бедните страни в света. Според последния доклад 
на Генералния секретар на ООН от октомври 2019 г., 700 000 души са били изложени на 
остра липса на храна, а 1,6 млн. деца са в спешна нужда от хуманитарна помощ.

Свободата на словото също е застрашена след като има случаи на 
преследване, задържане и тормоз над журналисти. Вследствие на 
всичко това нарства броят на малийски граждани, които са вътрешно 
разселени или принудени да напуснат пределите на страната.

Мали продължава да бъде разтърсвана от метежи и терористични 
акции. Последните новини съобщават за масирани терористични 
атаки. През август 2020 г. разбунтували се военни, недоволни от 
управлението на страната, арестуваха президента и премиера. 
Президентът Ибрахим Бубакар Кейта беше принуден да подаде 
оставка. Държавата се управлява от преходно правителство, на което 
предстои трудната задача да бъде припознато от международната 
общност. Това припознаване е важно за Мали, тъй като страната е 
изключително зависима в икономическо отношение. Военните взимат 
властта с идеята да я стабилизират от задушаващата корупция.

Засега имат широка подкрепа сред населението, което въпреки 
задълбочаващата се криза и неспирните терористични атаки, не 
губи надежда. Може би точно това има в сърцето на Мали – надежда. 
Защото, както казва народът там:  „Осиротяваме не когато изгубим 
родителите си, а когато изгубим надеждата“. Същият този народ, 
чийто различни етноси от векове живеят в мирно съжителство. 

https://www.ecoi.net/en/document/2016019.html
https://www.ecoi.net/en/document/2002180.html
https://www.ecoi.net/en/document/2002180.html
https://www.ecoi.net/en/document/2002180.html
https://www.ecoi.net/en/document/2002180.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2019_782_E.pdf


Същият този народ, който успява да спаси ценни ръкописи от 
терористични групировки, които през 2013 г. подпалват библиотеката 
на легендарния град Тимбукту – древно селище с  огромен принос не 
само за развитието на ислямската, но и за световната цивилизация,  
книжовен център, където са писани и преписвани десетки книги. 
Легендарният Тимбукту,  разказите за  чиито богатства, златни 
дворци и високи кули са омайвали Средновековна Европа. Една 
ислямска пословица казва: „Солта идва от север, златото – от юг, а 
божиите слова и съкровищата на мъдростта – от Тимбукту“. И може 
би наистина, освен надежда, в сърцето на Мали има и мъдрост, 
защото където има мъдрост, има и надежда.



ТИ РЕШАВАШ КАКВО 
ТЪРСИШ – ДОБРОТО ИЛИ 
ЛОШОТО. НЕ МОЖЕШ ДА 
СМЕНИШ МИСЛИТЕ НА 
ХОРАТА, НО МОЖЕШ ДА 
ТЪРСИШ ДОБРОТО.

Р.З.

По документи тя не е нито ливанка, нито палестинка, 
защото нито едната от двете държави не я е припознала 
като своя гражданка. Р.З. е палестинска бежанка от 
Ливан. Родена е и е израснала в бежански лагер в Ливан. 
Има пет сестри и един брат. Всички са родени там. 
Съпругът на Р.З. е в същото положение, както и петте 
им деца.

Живот без самоличност, без никакви човешки права, 
без никаква сигурност и бъдеще. Тази съдба споделят 
хиляди семейства на палестински бежанци в Ливан. Р.З. 
и съпругът й обаче решават да променят това, убедени, 
че те и техните деца заслужават достоен живот като 
човешки същества. Така те поемат риска да напуснат 
Ливан, водени от стремеж към живот с бъдеще. Този 
стремеж ги води в България през 2014 година. Тук 
преминават през множество предизвикателства и 
трудности, няколко поредни отказа от институциите 
да им бъде предоставен бежански статут, несигурност 
и съмнения. Надеждата постепенно започва да се топи 
и бъдещето, което е изглеждало възможно изведнъж 
започва да се превръща в мираж. Докато не идва 2019 
година, когато цялото семейство получава хуманитарен 
статут и вече живее съвсем легално в България с 
всички произтичащи от това права, задължения и 
възможности. Пристига в България като бежанка, а сега 
помага на бежанци. Започва като ученик по български 
език в “Каритас”- София, а сега е техен служител. От 
ЦПП-Глас в България се запознахме с Р.З. като клиент, а 
сега тя е един от кейс-мениджърите, с които работим по 
проект с “Каритас”.

ЕДНА ПАЛЕСТИНСКА 
БЕЖАНКА ОТ ЛИВАН



Струва си да чуете това, което Р.З. сподели, защото във 
времето, в което живеем, вдъхновяващите истории като 
нейната са ни нужни като слънцето, въздухът и водата. 
Вярвам, че всеки един човек, крие в себе си подобна сила, 
но често пъти не си даваме сметка. Истории като тази на 
Р.З. идват в живота ни точно, за да ни подсетят, че в себе си 
имаме добрина, сила и чувство за справедливост.

Ще използваме инициалите й по нейна молба.
Запознайте се с Р.З.!

„Родена съм и съм израснала в Ливан, както и моите родители. Майката на майка ми 
е ливанка, но бащата на майка ми е палестинец и затова, понеже гражданството се 
предава по бащина линия, всички ние сме палестинци, а не ливанци. Истината е, че 
откакто съм се родила, съм лице без гражданство, без лични документи. Едва сега, на 
толкова години, все пак имам официален документ, осигуровки и нещо, за което само 
съм мечтала – шанс да получа гражданство, да имам родина.“

Какъв беше животът ти в Ливан? Кога осъзна, че искаш 
нещо друго, нещо повече за себе си като човек?

Още в училище. За палестинските деца в Ливан има отделни училища. Исках да уча, но не ми 
харесваше в училище. Не беше хубаво като тези за ливанските деца, ами много старо и с лоша 
база. В един момент, вече не можех и да продължа. Прекъснах училище в десети клас. Постепенно 
осъзнах, че там не мога да живея. На нас – палестинците в Ливан ни е забранено да работим, не 
можем да сключим договор за каквото и да е, не можем да си купим къща или апартамент. Не мога 
дори кола да си купя на мое име. Дори и да съм завършила университет, пак не мога да работя, 
просто защото нямам право.

От друга страна е и проблемът със самите палестинци – хора, които не могат да учат, да работят, 
живеят в абсолютна несигурност и нищета… какво очакваш да стане от тези хора? Можеш да се 
досетиш. Това, което става е ужасно. Събужда се лошото в тях. Аз имам пет деца и не искам те да 
живеят като мен и баща им. Не можех да го допусна. Щеше да е ужасно децата ми да живеят по 
начина, по който аз бях живяла.

Как се изхранвахте, как си намирахте пари
за елементарните неща?

Много трудно. Аз не работех, а мъжът ми, който е тенекеджия, работеше на парче – като го викне 
някой да му поправи колата или нещо друго, мъжът ми отиваше. Ей така, когато и който го повика, 
каквото му плати – без договор, без нищо сигурно и постоянно. Работеше и като шофьор, но за 
кратко – не му разрешиха, защото е палестинец.



Едната ми дъщеря е болна от епилепсия и лечението ѝ е много скъпо и сложно, но е от жизнено 
важно значение. Всъщност има нужда от постоянно медицинско наблюдение и лечение. ООН 
помагат колкото могат на палестинските бежанци в Ливан, но те не можеха да поддържат 
лечението на дъщеря ми и това беше наистина много сериозен проблем.

Имало ли е моменти, в които да няма какво да ядете?
Да. Беше много трудно. Още по-тежко е, когато нямаш да дадеш на децата си. Почти всяко 
семейство там е така. Сега дори е още по-лошо и трудно. Колкото и да беше тежко положението, 
до скоро малка част от палестинците успяваха да работят нещо, а сега е абсолютно невъзможно. 
Хора се самоубиват от безизходицата в Ливан. Особено сега, заради карантината – животът става 
все по суров. Цели семейства буквално няма какво да ядат.

Нямаше ли друг начин да си помогнете, вместо да
бягате с децата, поемайки такъв голям риск?

Най-големият риск беше да останем в Ливан. Ние палестинците все едно не сме хора в Ливан.  
Ако не мога да работя, не мога да ям, не мога да имам жилище, не мога да уча, да ходя на лекар, 
всеки ден ме дебне опасност отвсякъде – това живот ли е?

Мъчно ли ти е за Ливан?
Мъчно ми е за родителите ми и всичките онези хора там, които живеят в нечовешки условия, в 
непрестанен страх за живота си и на практика без бъдеще. Родителите ми са в Ливан. Общувам с 
тях по телефона. Те се радват за нас. Казват, че им липсваме, но предпочитат да не отиваме там да 
ги видим, защото знаят какво ни очаква – нищо хубаво.

Децата знаят ли защо сте тук в България?
В Ливан родих всичките си деца. Когато пристигнахме в България през 2014 г. най-малката беше 
на година и един месец. Тя не помни нищо. Чувства се българка. По-големите пък помнят само 
детските игри, баба, дядо… не помнят лошото, просто защото не са го осъзнавали, били са малки, 
а и ние, до колкото сме могли, сме им го спестявали. Аз се радвам, че е така. Нека в детските им 
глави има само хубави спомени. Не искам децата да имат лоши чувства по отношение на Ливан, 
а и по принцип. До колкото имат спомени, то те да са само хубави. Детските игри, баба, дядо… 
това да остане в душите им.

Как стигнахте до решението да напуснете Ливан?
От една страна беше тежкият, несигурен и безнадежден живот там. Голям проблем беше и болното 
ми от епилепсия дете, което не можеше до получава нужните медицински грижи, за да продължи 
да живее. Накрая се появи проблем и с мъжа ми. Не ми се говори в подробности, защото беше 
много тежко, но в един момент животът му съвсем буквално беше застрашен. Тогава седнахме с 
мъжа ми и по-големите деца и решихме да напуснем Ливан. Каквото и да ни очакваше, нямаше 
да е по-лошо от това в Ливан. Все още, когато се сещам за тези неща ми става тежко и отново ме 
обхваща страх и безпокойство. Затова се опитвам да не мисля за миналото. Искам да живея в 
настоящето и да гледам в бъдещето. Сега най-важното е именно това – има къде да живеем, мога 



да работя, има спокойствие, училище за децата, дъщеря ми на всеки 6 месец ходи в болницата, за 
да следят състоянието ѝ,  децата ми имат бъдеще.

Откъде намираше сили?
Сега като се върна назад, не знам откъде съм имала тези сили. Ако трябва да преживея всичко 
това отново, не знам дали ще издържа. Истината е, че проблемите не свършиха с напускането на 
Ливан. Тук, в България, години наред беше много трудно. Получихме доста откази на молбите 
ни за статут. Децата повече от година не можеха да учат. С мъжа ми не можехме да работим. Две 
години всяка седмица ходих да се подписвам в районното.

Как се издържахте?
Трудно беше, но аз започнах работа в “Каритас” и от там много ми помогнаха. Получавах помощ и 
от други хора в моята ситуация. Когато дойдохме тук, веднага си потърсихме апартамент. Търсех 
помощ, но не исках да ми дават пари, исках да ми помогнат с информация, с езика, защото не 
знаехме български. Децата ми също не знаеха български. С помощта на човек, който говореше 
арабски успях да подам първата молба за статут. После постепенно децата тръгнаха на детска 
градина и училище.

Как се справяха? Беше ли им трудно в началото?
С най-малките беше по-лесно, защото те просто проговориха на български.  По-големите трябваше 
бързо да научат езика, но се справиха. Спомням си как още първия ден учителката казала на Хасан, 
че трябва да взима допълнителни часове по български език след учебните часове, но те са платени. 
За синът ми аз и баща му сме като някакви супер герои. Той знае, че каквото му е нужно ние му го 
даваме, каквото не знае, ние го знаем. Та той казал на госпожата, че няма нужда от допълнителен 
курс, защото майка му знае всичко и ще го научи на каквото трябва. Децата не осъзнаваха тогава, 
че ние не знаем също езика. За тях ние бяхме герои и знаехме всичко, което трябва да се знае.

Синът ми дойде вкъщи и ми сподели. Не знаех какво да правя, тогава не знаех и дума на 
български. Беше толкова искрен и убеден като ми каза : “Казах на учителката си, че няма нужда от 
допълнителни часове, защото ти знаеш всичко – нали, мамо“? Почувствах се много зле. Отидох в 
другата стая и заплаках. След това си казах, защо плача? Аз няма да кажа на сина си – не знам този 
език и нямам пари да ти платя допълнителните часове. Избърсах сълзите и започнах да мисля 
какво да направя. Обадих се на познати и те ме насочиха към организацията “Каритас”.  Там 
можело да започна курс по български език. Потърсих телефона им, свързах се с тях. Казах на сина 
ми, че всичко ще е наред и че излизам да свърша една работа, а като се прибера ще му помогна с 
българския. Срещнах се с хората от “Каритас” и те ми казаха, че мога да започна още същия ден. 
И така взех първия си урок по български език. После си взех учебника. Прибрах се, седнах при 
сина си и му преподадох всичко, което на мен ми бяха преподали малко по-рано. А синът ми 
каза: „Виждаш ли, мамо, знаех си, че ти знаеш всичко и ще ми помогнеш!“  И така продължихме. 
Каквото учех на курсовете, след това го преподавах на него. Четях по цели нощи, за да напредна 
по-бързо и да мога спокойно да му обяснявам на него. А и защото не исках детето ми да знае, че 
и аз тепърва уча буквите и основни думи. Не исках децата ми да имат нужда от помощ от други 
хора. Но те получаваха и много помощ от самите деца в училище.

Знаеше ли нещо за България преди да дойдеш тук?



Почти нищо. Не сме мислели точно в България да дойдем, но така се случи. Не мислехме къде 
точно да отидем, а от какво трябва да избягаме. Как по-бързо да напуснем Ливан – това беше по-
важното.

Какво се случи, когато дойдохте тук?
Още с идването ни, отидохме и подадохме молби за статут. Първо си намерихме апартамент. 
Помогна ни човек, който говори арабски. Намерихме го в лагера. С адв. Диана  Радославова се 
запознахме чрез “Каритас”. След като получих първия отказ, те ми казаха, че мога да ползвам 
безплатно адвокат от неправителствена организация, която работи с бежанци и мигранти. 
Срещнахме се с адв. Диана Радославова от ЦПП – Глас в България  и продължихме заедно опитите 
да получа статут.

Как започна работа в “Каритас”?
Към “Каритас” работя от четири години. Нали започнах да уча български там, но още след първия 
месец учителката ми каза, че съм много напреднала и вместо да продължа още два месеца на 
първо ниво, тя ми предложи да мина на следващото. За мен беше много важно да напредна бързо, 
за да помагам на децата си. Няма ди ти кажа, че беше лесно. Беше много трудно. Минах много 
бързо и следващото ниво и се явих на изпит. Тогава от “Каритас” ми предложиха да работя за 
тях. Аз не бях уверена, че ще се справя, но те ми дадоха сила, показаха ми, че вярват в мен и аз 
добих смелост и увереност. Изкарах два месеца като стаж – научих се да  работя с компютъра и 
каквото е необходимо и започнах вече работа. Учех бързо, защото не исках децата да разберат, че 
не знам и не мога, а и исках да се справям добре. И леко-полека нещата започнаха да се получават. 
Получих сертификат за служител на “Каритас” и беше много хубаво.

Обществото май те е приело преди държавата?
Има нещо такова. Благодарна съм, че срещнах добри хора и ми дадоха шанс. Но и аз дадох всичко 
от себе си. Аз съм си такава – когато имам работа, за мен е много важно да се справя добре и да 
я свърша както трябва.  В “Каритас” помагам на други хора в моята ситуация. Придружавам ги 
до болница или други институции, превеждам им, когато трябва, съветвам ги като се базирам на 
своя собствен опит като бежанка. В началото ми беше много трудно с българския, но си казах, че 
е по-добре да опитвам и да греша, отколкото да си седя в къщи и да не правя нищо и да не знам 
нищо. Казвах си: „Хората ще разберат какво искам да кажа, дори и да не го казвам перфектно – 
това е важното, а аз с постоянство и с практиката ще ставам все по-добра“. Защото има много 
хора, които учат български, но много дълго време не се осмеляват да говорят. Аз започвам да 
говоря смело, с ясното съзнание, че правя много грешки, но така се учи. Ако няма грешки, човек 
не учи. А грешки правят само хората, които действат и не стоят безучастни.

Как реагираше на всеки отказ за статут, който получаваше? 
Какво си казваше?

Дълго време не губех надежда. Казвах си, че няма да се върна в Ливан, каквото и да става. Ще 
чакам, все ще излезе вариант. За това и успявам в моята работа, защото аз работя с хора в моето 
положение и всичко, през което аз минавах ме учеше и така бях по-полезна на другите. Всъщност 
имах надежда до петата година. След първия отказ не се отчаях, но с всеки следващ неуспешен 



опит увереността ми намаляваше. В един момент се отчаях, защото ставаше ясно, че не можем 
да останем в България. Бяхме получили поредния отказ и това беше краят на нашето бъдеще. А 
перспективата да се върнем в Ливан беше ужасна. Обратно в Ливан, животът ни беше застрашен 
съвсем буквално. В този момент адв. Диана Радославова ми звънна, че съдът ще отвори нова 
процедура, но аз бях изразходила силите си и надеждата си. Адв. Диана Радославова не искаше 
да се отказваме и настоя да пробваме отново. Аз се съгласих, макар че вече не бях така уверена и 
изпълнена с надежда. И точно тогава успяхме.

Какво изпита в момента, в който разбра новината, че си 
получила статут?

Това беше на 29.11.2019 г. Няма да забравя, имаше ден на “Каритас”. На път към работа, на 
слизане от трамвая получих обаждане от лагера. Винаги преди това при подобни обаждания 
трепвах с надежда, все очаквах да е нещо свързано с решението за статута ни. Точно този път 
не си го помислих. И точно този път получих добрата новина. „Получила си статут“ – чувала 
съм тези думи толкова пъти в главата си, само в главата си. А, когато ги чух наистина, не можех 
да повярвам. Не бях на себе си, казвах си, че това е само в главата ми. Проверих си телефона и 
да – там наистина показваше, че съм имала такова обаждане. Прегърнах една непозната жена на 
улицата. Бях толкова щастлива! Обадих се на мъжа си и когато му казах, той просто ми затвори. 
След малко ми звънна и ме пита: „Ти сигурна ли си, я пак повтори!“

Още няколко пъти проверявах телефона си, за да се уверя, че съм провела такъв разговор. Отидох 
на работа и споделих с колегите си и всички бяха толкова щастливи. В продължение на пет години 
помагах на други хора, които получаваха статут, а аз все не получавах. Този път аз бях тази, която 
получи статут. Първата ми мисъл беше за болната ми дъщеря – тя щеше продължи да получава 
нужните грижи. Това беше най-важно за мен. Тя щеше да живее!

Как се чувстваш в България?
Щастлива съм. В Ливан само стоях вкъщи, готвех и чистех. Нямах право да работя. Виж, тук само 
след две години имам страхотна работа. Тук хората ми помогнаха, особено от “Каритас“,  дадоха 
ми надежда  – на мен и моите деца. Ако не беше “Каритас” сега не знам какво щеше да се е случило 
с мен и семейството ми. Те ми дадоха сила и увереност. Те ми казаха от самото начало – ти можеш 
– това ми беше достатъчно. Аз съм родена в Ливан, но там нямах право на нищо, а тук, в чужда 
държава, без дори да знам езика, мога да уча, да работя, децата да ходят на училище… Тук ми 
дадоха вяра.

В Ливан успях да завърша курс по компютър, но нямаше как да бъда различна от другите жени. 
Трябваше да съм като всички останали – което означава: готвиш, чистиш и раждаш деца. Това е. 
Аз още тогава исках да правя нещо повече, но нямах никакъв шанс. Тук се чувствам така, сякаш 
живея нов живот, имам криле. На мен ми трябва спокойствие, децата да учат, да зная език, да 
работя, да живеем спокойно. Това ми трябва.

Мислила ли си дали щеше да е по-добре, ако беше отишла 
в друга държава?

Не. Радвам се, че дойдохме точно тук. България ми харесва. Има хубава природа и добри хора. За 



мен не е важна разликата между България и Германия да речем, за мен е важна разликата между 
България и Ливан. Има хора напускат Ливан, за да печелят повече пари. За мен е достатъчно да има 
спокойствие, надежда, работа и училище. Защото това значи, че имаме бъдеще. Не си и помислям 
да отида в друга държава. Децата са като родени тук. Особено по-малките. Те си ходят на училище, 
имат приятели. Ние с баща им също. Аз работя за “Каритас”, а мъжът ми  работи в сервиз за 
коли. Разбираме се със съседите. Аз ги уча на типични ястия от Ливан, те пък ме учат на типични 
български ястия.

В живота има така и така – това е нормално. Просто човек трябва да се учи от трудностите и да 
продължава напред все по-мъдър и опитен и когато има трудност и проблем, не да се вайка и да 
бездейства, а да помисли какво и как да направи, за да си помогне сам. Това е най-важното.

Какво обичаш да готвиш от българската кухня?
Аз обичам да научавам и пробвам нови неща. Често правя пържени картофи със сирене, баница, 
спанак със сирене. Децата много ги харесват.

След всичко, през което си минала, кое за теб е най-важното, 
на което искаш да научиш децата си?

Бих ги подкрепила да учат езици, защото това е много важно. Както и това да не се предават никога, 
да са смели, да се научат да разчитат първо на себе си и никога да не бездействат. Много е важно и 
това да ставаш родител съвсем осъзнато. Децата са нещо прекрасно и аз съм благодарна за своите 
пет, но това е отговорност, изисква много сила на духа, за да се грижиш за тези деца и да ги научиш 
да бъдат добри хора. Благодарна съм, че аз имах и имам тази сила, която искам да предам и на тях.

Имаш ли някаква съкровена мечта, която все още чакаш да 
се сбъдне?

Това, което имам сега е предостатъчно. Нищо повече не ми трябва. За мен е най-важно да сме 
цялото семейство, да си помагаме, да живеем спокойно. Децата ми да имат бъдеще. Да науча 
децата си да бъдат силни, защото не винаги ще бъдем до тях. Това им говоря. Искам те да живеят 
пълноценно. Затова и всеки ден откакто сме дошли имаме поне по един час, в който говорим само 
на български вкъщи.

Вярваш ли, че във всеки човек има нещо добро?
Да. Разбира се. Дори и когато постъпват лошо. Вярвам в това и точно това търся във всеки един 
човек. В моята работа виждам хора, които сякаш нямат бъдеще, предали са се, вече не искат да 
правят нищо, но аз продължавам да търся – какво могат, в какво са добри, защото искам да им 
помогна да извадят това от себе си и да продължат.

Ако сега беше на 20 години и можеше да си избереш какъв 
да е животът ти какво щеше да избереш?

Щях да избера същия мъж и да имам пет деца, защото без тях нямаше да съм научила всичко, което 



научих от живота. Постигнах толкова много, защото бях водена от любовта към семейството си. 
Много съм щастлива и доволна от съпруга ми. Най-големият подарък от Ливан е моят съпруг. 
Няма да забравя как той ми помагаше с всичко и продължава да го прави. Грижи се за децата – 
през нощта, през деня, готви, помага на децата за домашните. Той гледа децата дори повече от мен.

Това не е ли нетипично за семейства като вашето?
Зависи как са възпитавани мъжът и жената. Има и така, и така. Аз благодаря на Бога за моя 
мъж. Бях в болница около 12 дни, беше ми много тежко. А мъжът ми се грижеше прекрасно за 
децата в този момент и в същото време идваше под прозореца на болницата. Бяхме като Ромео и 
Жулиета. Той включваше децата с видео връзка по телефона и така не се чувствах толкова сама. 
Никога няма да забравя това. Той никога не каза – изморен съм. Самият той винаги ми е казвал, 
че трябва да съм силна и ще се справим. Това за мен е най-голямото ми щастие. Аз не знам как да 
изразя цялата си благодарност към него. Когато стана проблемът с него в Ливан, не исках да го 
оставя сам да напусне Ливан. Първо исках да сме заедно семейството, второ – след време синът ми 
щеше да порасне и самият той да има този проблем. Беше много трудно, но аз съм благодарна за 
неговата помощ. Всичко решихме заедно, това е най-важното. Не той реши, не аз реших – решихме 
го заедно, с големите деца. И това за мен беше най-важното – не къде ще отидем или какво ще 
правим, а че заедно решихме да бягаме. И ако сега съм на 20 години ще го търся мъжа ми и ще му 
предложа да се оженим. Ще го търся да му кажа – омъжи се за мен и нека да имаме пет деца. Ще 
имаме трудности, но ще ги преодолеем заедно.

Срещала ли си негативни реакция сред хората?
Аз лично не, но други мои познати имат такъв опит. При мен е дори обратното, получавах много 
помощ и срещах приемане и разбиране.

Какво би казала на хората, които не одобряват идването на 
бежанци от други държави и култури?

Нищо няма да им кажа, знаеш ли защо? Защото навсякъде по света – В Ливан, в Палестина, в 
Белгия, в Холандия, тук в България… навсякъде има  такива и такива хора. За това аз бих казала, 
когато попаднеш на такъв човек просто търси другите. Ето, в България, ако има лоши хора, то те 
са не повече от 10 процента. Останалите са добри хора. Ти решаваш какво търсиш – доброто или 
лошото. Не можеш да смениш мислите на хората, не можеш просто така да промениш хората, но 
можеш да търсиш доброто. Много в началото имах тук един проблем с една жена, която просто 
не искаше да ми казва здравей. Едни от първите думи, които научих на български и употребявах 
всеки ден бяха  – добре, да , здравей. И винаги казвах „здравей“, а тя ме гледаше троснато. След 
година вече не ме гледаше лошо, но все още не ми отговаряше. Мина се още малко време и сама 
започна да ме заговаря: „Здравей, Р., как си?“ Хората не са задължително лоши. Често те просто се 
страхуват от различните и непознатите. Зависи от теб. Те не са лоши, защото не ти казват здравей 
или те гледат студено, недоверчиво и с неодобрение. За тях това е нормално, ти си нов, не те 
познават, не те знаят що за човек си. Как и дали ще се промени положението зависи от теб. Сега 
вече като ме знаят е различно. Постепенно нещата се променят. Някои неща не стават веднага. 
Нужно е време, вяра в доброто и действие.

За актуалната ситуация в Ливан 
прочетете в следващата статия



И ПАЛЕСТИНСКИТЕ 
БЕЖАНЦИ

ЛИВАН

Вече повече от 60 години, 
хиляди палестинци живеят 
в бежанския лагер Бурж ал 
Баражне (Burj el-Barajneh), 
намиращ се в южната част 
на ливанската столица Бей-
рут. Шансът, нещо да се 
промени в ситуацията им, 
изглежда нищожен. Перс-
пектива за решение на си-
туацията им няма. Палес-
тинските бежанци наричат 
Бурж ал Баражне „Мястото 
на погребаните живи“.

Бурж ал Баражне възниква през 1948 г. Няколко месеца след създаването на израелската 
държава, съседни арабски държави обявяват война на Израел. Израел печели войната, 
с което се поставя началото на вълни от палестински бежанци, напускащи територията 
на новосъздадената държава. Следващата голяма бежанска вълна е през 1956 г. по време 
на кризата в Суецкия канал при нарастващото напрежение между Египет от една страна 
и Израел, Франция и Великобритания от друга. Следва шестдневната война през 1967 г. 
с участието на Израел, Египет, Йордания, предизвикваща поредна вълна от палестински 
бежанци към Ливан. Последната масова вълна на палестински бежанци е в резултат на 
започналата през 2011 г. война в Сирия. Към 2016 г. 53 000 палестинци, които преди това 
са регистрирани като бежанци в Сирия, поради войната там, тръгват към Ливан в поредно 
търсене на убежище.

Според една приблизителна статистка около 450 000 палестински 
бежанци са регистрирани в Ливан. Повече от половината от тях са 
разпределени в 12 официални бежански лагера под управлението 
на Агенцията на Организацията на обединените нации за 
подпомагане и работа с палестинските бежанци в Близкия изток 
(UNRWA). Животът в лагерите е съпроводен с мизерия, кризи, 
конфликти, насилие. През 2020 г. Агенцията обявява, че се намира 
в безпрецедентна фаза в своята история, изправена пред драстична 
липса на финансиране, предизвикателствата на динамиките и 
размириците в региона, пандемията от Ковид-19. Според UN-
RWA палестинските бежанци живеят в пандемията на вируса, 
задълбочаваща пандемията на задушаваща бедност.

https://www.google.com/search?q=unrwa+in+2020+%7C+UNRWA&oq=unrwa+in+2020+%7C+UNRWA&aqs=chrome..69i57.2540j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Ливан възприема присъствието на хилядите палестинци като риск за националната 
сигурност поради демографски, политически и икономически причини. Към 2016 г. 
палестинските бежанци представляват 8% от населението на страната. Преобладаваща 
част от тях са сунити, което може да наруши крехкото съотношение между шиити и сунити 
както и между християни и мюсюлмани в ливанското общество. Ливанците обвиняват 
палестинските бежанци и за участието им в ливанската гражданска война между 
християни и мюсюлмани в периода от 1975 г. до 1990 г. Палестинците чрез „Палестинското 
освободително движение“ вземат участие в гражданската война на страната на милициите 
на мюсюлманите, които се сражават срещу тези на християните в Ливан. От своя страна 
милициите на християните се считат отговорни за клането в бейрутските бежански лагери 
Сабра и Шатила, където са убити хиляди цивилни от палестински произход.

В документален филм за живота на бежанците в Бурж ал Баражне 
27-годишният палестинец Махер Юнес, роден в Ливан, споделя: 
„Мечтая си да живея някъде другаде. Да водя един различен живот. В 
страна, където животът на човека има стойност и където има бъдеще. 
Като палестинец начинът да напусна Ливан е или да се оженя за 
някого с документи или да платя на трафикант и избягам, като по този 
начин поставя на риск живота си.“ Обитателите на Бурж ал Баражне 
не могат да напускат лагера свободно. Достъпът до „Мястото на 
погребаните живи“ се контролира от ливанските власти. Въпреки че 
живеят повече от 60 години в Ливан палестинските бежанци нямат 
право на свободно придвижване, изключени са от упражняването на 
редица професии както и от правото да гласуват, могат да придобиват 
собственост само по изключение, а и ливанската държава на практика 
им отказва възможност за ливанско гражданство. През 2018 г. 
ливанското правителство затяга още повече рестриктивния режим 
за работа, при което палестинските бежанци се третират като чужда 
работна ръка. Властите в Ливан им изискват специално разрешение 
за работа. Според UNRWA две трети от палестинските бежанци в 
Ливан живеят под границата на бедността. Палестинците виждат в 
нововъведените рестрикции поредната дискриминационна мярка 
спрямо тях.

Ливанското правителство аргументира рестриктивната си политика с довода, че ако 
се предложат възможности за интеграция, палестинците по-трудно ще се завърнат „у 
дома“. Къде е това „у дома“ обаче? За повече от 60 години, едно временно решение се е 
превърнало в постоянен дом и родно място на няколко поколения палестинци. Две трети 
от палестинците в Бурж ал Баражне са на възраст под 40 години. В същото време, Израел 
отказва право на връщане на онези, които са напуснали страната след 1948 г. Палестинските 
бежанци няма къде да се върнат.

В документалната поредица за Бурж ал Баражне, 25-годишен 
палестинец, роден в лагера, споделя: „Няма нищо хубаво в нашия 
живот. Нямаме дори хубави спомени…Миналото ни е катастрофа. 
Настоящето ни е мъченичество. Добре че нямаме бъдеще…

https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2F%3Ffrom%3D404%26ref%3Dhttps%253A%252F%252Fmigrantrights.eu%252F&ref=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpolitik%2Fausland%2Flibanon-der-schlaechter-von-schatila-von-autobombe-zerfetzt-a-1788
https://www.google.com/search?q=%22Wir+Fl%C3%BCchtlinge+aus+Pal%C3%A4stina...%22+-+Die+ganze+Doku+%7C+ARTE&oq=%22Wir+Fl%C3%BCchtlinge+aus+Pal%C3%A4stina...%22+-+Die+ganze+Doku+%7C+ARTE&aqs=chrome..69i57.993j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ЕДНО АФГАНИСТАНСКО 
СЕМЕЙСТВО, ЧИЯТО МЕЧТА 
Е ДА ЖИВЕЕ БЕЗ СТРАХ И 
ЗАЕДНО

ИСТО-
РИЯТА

НА

В продължение на вече почти три години „ЦПП-Глас в 
България“ работи с афганистанско семейство –  майка, 
баща и двете им невръстни момичета, чиято мечта e да 
живеят заедно и без страх – в България. Това е тяхната 
история.

Пристигане в България и 
трудностите тук
Т.Р., гражданка на Афганистан на 29 г., и съпругът й С.Р., 
пристигат в България през 2016 г. заедно с малолетните си 
деца А.Р. и Ф.Р.; понастоящем момиченцата са на 8 и 5 години. 
През август 2016 г. семейството подава молба за международна 
закрила към Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Молбите 
им се разглеждат по ускореното (съкратено) производство и 
са бързо отхвърлени като явно неоснователни от ДАБ. Следва 
имиграционно задържане на цялото семейство в имиграционен 
център (т.н. Специален дом за временно настаняване на 
чужденци – СДВНЧ) – подобно на затвор заведение за нелегални 
мигранти с тежък ограничителен режим, при който законът 
постановява максимален срок за задържане на придружени деца 
до 3 месеца, а за възрастни – до 18 месеца. След 3 месеца майката 
и двете малки момичета са освободени, в последствие отново 
върнати в СДВНЧ и задържани за още 3 месеца. След това са 
отново освободени, но без подкрепата на бащата, който остава 
задържан в СДВНЧ.

Майката е безпомощна, бездомна и оставена на улицата в София с децата си. С помощта на 
Международната Организация по Миграция (МОМ) Т.Р. и децата са настанени в Звено „Майка и бебе“ 
към Комплекс за социални услуги управляван от Фондация „Асоциация Анимус“, където адвокати на 
ЦПП се  срещнаха с тях за първи път. След интензивна работа със специалист-психолог от Асоциацията 
в продължение на няколко месеца, Т.Р. за пръв път успява да събере сили и да говори за травмиращите 
си преживяванията в Афганистан, свързани с принудителния брак с първия й съпруг, за системното 
и жестоко психическо и физическо насилие, на което е била подложена, и за произтичащите от него 
рискове за сигурността, свободата и здравето ѝ.



Бежанска история
Т.Р. е принудително омъжена на 14-годишна възраст за много по-възрастен мъж от нея. В 
продължение на 5 години в този принудителен брак тя е била системно малтретирана чрез побой 
и изгаряния с вода и предмети, от които има белези по тялото и болки до настоящия момент. Но 
физическите увреждания са нищо в сравнение с трайните психически наранявания, с които Т.Р. 
се бори до днес. През 2010 г. успява да избяга от първия си съпруг с помощта на настоящия си 
съпруг, за когото се омъжва повторно в Иран, и с когото е в момента в България. С.Р., съпругът 
на Т.Р. и неин спасител, напуска Афганистан, след  изпитани редица репресии от талибаните. 
Първоначално семейството живее в Иран, където се ражда и първата им дъщеря А.Р. След като 
иранското правителство започва масови депортации на афганистански граждани обратно към 
Афганистан, семейството заминава за Турция, където през 2015 г. се ражда второто им дете, Ф.Р. 
От там продължават и стигат до България.

Както законодателството така и съдебната практика на Афганистан позволяват жени, напуснали 
домовете си да бъдат наказани с лишаване от свобода. Така нареченото „бягство от вкъщи“ е 
наказуемо и опитите за премахване на това наказание пред Афганистанския Върховен съд остават 
неуспешни, след като съдът в крайна сметка постановява, че една жена може да излезе от дома си, 
само когато ѝ се налага да отиде на лекар, до полицията или при близък роднина от мъжки пол. 
Съдът не признава дори и случаите, в които жени са принудени да избягат от домовете си поради 
упражнявано върху тях домашно насилие. Така, жена, станала жертва на домашно насилие, може 
да бъде осъдена на лишаване от свобода, ако е напуснала дома си. Жени, напуснали домовете си 
независимо от причините, биват върнати обратно при техните семейства от самата полиция.1

Повторна молба за закрила
С помощта на интензивно съдействие на няколко неправителствени организации, през август 
2018 г. Т.Р. успява да подаде молба и да започне повторна процедура за закрила в България, 
свързана с гореописаните нови за нейния случай обстоятелства. Няколко месеца по-късно 
повторна молба за закрила е регистрирана и за съпруга и бащата С.Р., който след 18 месеца 
имиграционно задържане и близо една година разделеност от семейството си, отново се събира 
с него. Следва близо година и половина затишие на бурите и нестабилността – разглежда се 
повторната им молба за закрила, всички са заедно, живеят в бежанския лагер вкв. Военна Рампа 
в София, децата тръгват на градина и училище, бащата започва работа, майката се стабилизира 
психически и стъпва бавно, бавно на краката си с помощта на специализирана помощ.

Обнадеждаващо съдебно производство пред АССГ
Следва отказ за закрила поради „обичайната“ практика на ДАБ да отхвърля болшинството от 
молбите на афганистански граждани – в ярък контраст с практиката в други европейски страни, 
където те са обикновено уважавани. За тази си политика България е сериозно критикувана 
от Европейската комисия. За българските компетентни власти ситуацията в Афганистан 
се стабилизира, икономиката и инвестиционният климат се развиват напред. В случая на 
афганистанското семейство ДАБ подкрепят позицията си за ситуацията с Афганистан с 
инсталирането на „25 водни резервоара, 30 тоалетни и 40 перални съоръжения“ в райони на 
страната. При това положение, според ДАБ, обстановката в Афганистан се нормализира и за 
семейството с двете малолетни деца няма пречка да се върнат там.

1. Доклад за Афганистан на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището: European Asylum Support 
Office (EASO), „Country Guidance: Afghanistan” от юни 2018, стр. 56.



Изключително прогресивно и насърчително е последвалото съдебно производство пред 
Административен съд – София град (АССГ) за майката и децата. За първи път надеждата 
на семейството е подкрепена с положително и изключително добре обосновано Решение 
6420/31.10.2019г. на АССГ. По време на съдебното производство становището на защитата бе 
подкрепена с експертна справка от Върховния Комисариат на Бежанците към ООН (ВКБООН)-
България, относно правата на жените и децата в Афганистан. ВКБООН е специализиран 
международен орган за мониторинг и консултиране на държавите относно защита и гаранция 
правата на бежанци и търсещи закрила по света.

Цитираното решение на АССГ установява изключително важни за бежанското право принципи, 
както и за правата и най-добрия интерес на деца търсещи закрила.

Съгласно него, в оспорвания отказ на ДАБ напълно липсват мотиви защо се отказва предоставяне 
на бежански и хуманитарен статут на децата А.Р и Ф.Р., как е преценен техният интерес и рисковете 
при евентуалното им завръщане в страната им по произход. Съдът постановява, че постъпилият 
социален доклад за децата е напълно формален и не обслужва целите на производството:

Липсва каквато и да е конкретика и преценка във връзка с изложеното в молбата за закрила, 
с нуждите на децата и наличието /или отсъствието/ на риск за техните живот и здраве 
при завръщане в страната по произход. Горното обуславя извод за проявен формализъм 
при изпълнение задълженията на социалните работници и за неразбиране същността на 
провежданото производство и целта на предоставяния социалния доклад.

Съдът намира, че в хода на административното производство обстоятелствата, свързани с 
предходния брак на молителката и произтичащите от него рискове за сигурността, свободата, 
здравето ѝ и това на децата ѝ, не са изследвани. Съдът посочва, че в оспореното решение на ДАБ 
липсва обсъждане кредитира ли се или не, и ако не защо, бежанската история на чужденката 
относно сключването на принудителен брак и упражняван физически и психически тормоз. В 
административния акт не е направен анализ на обстановката в страната по произход и рисковете 
за молителката и децата ѝ на фона на обективни данни за значими нарушения на правата на жени 
и деца в Афганистан:

При наличието на данни за принудителен брак в малолетна възраст, за системен тормоз от първия 
си съпруг, за реално обективните последици от бягството ѝ от вкъщи, както и за страха си от 
евентуално завръщане в Афганистан, административният орган е следвало да събере изрични 
доказателства в тази насока и да обсъди специфичната ситуация на афганистанските жени във 
връзка с домашно насилие, принудителни бракове и последиците от бягство от вкъщи.

 Смразяващо решение на ВАС
ДАБ, въпреки ясните насоки на съда, обжалва неговото решение, без съчувствие какво причинява 
тази автоматично предприемана във всички случаи стъпка на семейството. Така се стига и до 
последната съдебна инстанция за майката и децата – Върховен Административен Съд на Р. България. 
Съдебното заседание е голямо предизвикателство за изстрадалата жена. Тя за пореден път се 
мобилизира, бори се за живота на себе си и децата си, изправя се смело пред съдебните заседатели с 
надежда не за подаяние и милост, а за справедливост. Прокуратурата, чийто представител участва 
по право в делото, е изцяло в подкрепа на позитивното решение на АССГ. Очакването на Т.Р. и 
нейните адвокати е за недвусмислена разумна и обективна преценка и крайна, многоизстрадана и 
дългоочаквана победа. Която обаче, отново се превръща в мираж за семейството – усещане, което 
за съжаление в съдебната ни система е познато и за много български граждани.

https://www.centerforlegalaid.com/file/files/fname/20200727-132333/T.R._Decision_ASSG_2019.pdf
https://www.centerforlegalaid.com/file/files/fname/20200727-132333/T.R._Decision_ASSG_2019.pdf


ВАС излиза само след една седмица след съдебното заседание с Решение 8973/07.07.2020 г., с 
което отменя решението на АССГ, обявява административното решение на ДАБ за отказ на 
закрила като законосъобразно, и приключва случая. В Решението си ВАС съвсем формално и 
без обосновка обявява липсата на формализъм при преценка на най-добрия интерес на детето от 
административния орган, като приема съвсем достатъчно за защита на този интерес наличието на 
чист формално назначаване на социален работник за семейството, който преценя от дистанция 
единствено и само дали майката и бащата добре се грижат за децата си при една единствена 
среща с тях. Няма аргументи от страна на ВАС преценено ли е положението на децата относно 
тяхната сигурност и защита на правата им при дестабилизация на родителите им в България 
или при евентуалното им връщане в Афганистан – държава, където те не са родени и никога не 
са живели, където са приети за незаконнородени и където са обречени на социална изолация, 
дискриминация и липса на каквато и да е сигурност. Според официалните данни на ООН само за 
първото тримесечие на 2020 г. 152 деца са убити в Афганистан вследствие на въоръжени сблъсъци 
между силите на централното афганистанско правителство и действащите в страната анти-
правителствени групировки като талибаните и „Ислямска държава“.

Поради липса на изложение от страна на Т.Р. за травматичните ѝ преживявания, свързани с 
принудителния ѝ брак и домашното насилие, в първоначалното интервю пред ДАБ през 2016 
г., когато семейството влиза в България, ВАС приема, че историята за преследване на Т.Р. е 
НЕДОСТОВЕРНА. Напълно без мотиви остават аргументите на защитата и на АССГ, че в случай на 
изтезание и насилие, жертвите много трудно разкриват травмиращите за тях факти, особено когато 
не са имали психологическа подкрепа за това и когато все още са в стрес и несигурност. В България 
Т.Р. е подложена на изключителен стрес при влизането си на територията – крайно формално 
ускорено производство, незнание какво я очаква, последвало задържане в затворнически режим 
и бездомност. Едва в защитения център на Фондация “Асоциация Анимус” и след системна работа 
на психолог с Т.Р. тя успява, и то много трудно, да разкрие истинските причини за напускането ѝ на 
Афганистан. Нуждата от такава сигурност и време за подобно разкритие е логично ясна за всеки 
психолог-експерт, както и за всеки разумен човек, но не и за Върховния административен съд.

Не на последно място, в преценката на ситуацията в Афганистан – не просто общата такава, а 
специфично относимата за положението на жената и децата ѝ, ВАС въобще не коментира, не 
анализира и не обръща внимание на представената експертна справка от представителството на 
ВКБООН в България Афганистан е преценен за не толкова опасна държава, разбира се, с проблеми, 
но не и с международен конфликт, и съответно – напълно сигурна за семейството. Становище, 
явно противоречащо на фактите, изложени в справката на ВКБООН.

През 2020г. ЦПП – Глас в България организира кампания за подкрепа на семнейството, която 
мобилизира стотици български граждани и събра средства за да ги подпомогне да посрещнат 
базисните си нужди в този така труден момент. ЦПП също така сезира Европейския съд за правата 
на човека в Страсбург (ЕСПЧ) като последна възможност, въпреки че решенията на ЕСПЧ отнемат 
години.  Глас в България продължи да търси начини  за повторно разглеждане на изключително 
сложния  казус на семейството и в България.

Историята на семейство Рахмани е разказана такава, каквато е била към юли 2020 г. Към 
момента на оформяне на настоящето издание (октомври 2021г.), Тамана и семейството й са 
с хуманитарен статут.

За ситуацията в Афганистан 
прочетете в следващата статия

https://www.centerforlegalaid.com/file/files/fname/20200727-132818/T.R.%20Decision%20SAC.pdf
https://www.centerforlegalaid.com/en/articles/advocacy-campaigns-17


ТОВА, КОЕТО НЕ ЗНАЕМ. 
ФАКТИ, СТАТИСТИКА И 
МИЛИОНИ ЧОВЕШКИ СЪДБИ.

АФГА-
НИСТАН

Афганистан е страна, която 
днес предимно се свързва 
с името на талибаните или 
Осама Бин Ладен. Едва ли 
ни идва на ум, че Афганис-
тан е и, например, родното 
място на един от най-из-
вестните и влиятелни поети 
на Изтока- Мевляна Руми. 
Поет, суфистки мистик, фи-
лософ, Руми е роден през 
1207 г. в град Балх, днешен 
Афганистан…

…Семейството му обаче е принудено да напусне Афганистан поради нашествието на 
монголите, предвождани от Чингиз хан. Семейството на Руми емигрира и се отправя на 
дълго пътешествие през Багдад до Дамаск. Почти 800 години по-късно Руми е най-четеният 
поет в САЩ, истински бестселър, след като в милионен тираж са продадени негови стихове.

Подобно съдбата на семейството на Руми, много афганистанци и 
днес са принудени да напуснат страната си в търсене на сигурност. 
Афганистан се намира в състояние на т.н. асиметрична война. В 
асиметричната война официалните военни сили не се сражават с 
друга армия, а срещу различни анти-правителствени групировки, 
чиито членове трудно могат да бъдат разграничени поради 
външния си неуниформен вид от цивилното население. По своята 
ожесточеност, жертви и хуманитарни последици за цивилните 
граждани асиметричната война представлява военен конфликт.

Афганистан се намира почти 40 години в ситуация на асиметрична 
война. През 60-те години на миналия век в Афганистан е на власт 
кралят Мохамед Захир Шах, който се опитва да модернизира страната 
и да я отвори за света по модела на Кемал Ататюрк в Турция. През 60-
те Кабул е един от най-светските градове в региона, привлекателен 
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център за развиващото се по това време на Запад хипи движение, 
чиито привърженици изживяват своята свобода в Афганистан и 
посещават историческите места като статуите на Буда в Бамян, 
взривени от талибаните през 2001 г. Населението извън големите 
градове обаче се чувства губещо от модернизацията, провеждана от 
краля, поради бедността, социалното неравенство и традиционния 
начин на живот. В края на 60-те Афганистан постепенно е обхванат от 
социалните леви бунтове по примера на студентските леви движения 
в Париж. През 1973 г. е извършен военен преврат срещу краля.  На 
власт идва неговият братовчед Дауд Кан заедно с афганистанската 
комунистическа партия. Това е краят на афганистанската монархия. 
През 1978 г. властта в Кабул е изцяло в ръцете на комунистите. Дауд 
Кан и неговото семейство са убити. Комунистите извършват аграрни 
реформи и предоставят равни права на жените в Афганистан. 
Същевременно се извършват репресии срещу хората с различни 
виждания и най-вече срещу тези с религиозни убеждения. Започва 
военният конфликт между комунистите и муджахидините (борци), 
които се обявяват за Ислямска революция.

В контекста на Студената война, Съветският съюз влиза със свои военни части в 
Афганистан в подкрепа на комунистическия модел на управление. Десет години съветската 
армия се сражава срещу муджахидините. От своя страна муджахидините получават военна 
и финансова подкрепа от Запада и арабския свят. Един от техните предводители Ахмад 
Шах Масуд се превръща в легенда в западния свят, обрисуван като харизматична фигура, 
подобно на кубинския революционер Че Гевара. През 1989 г. съветската армия се изтегля от 
Афганистан, а муджахидините превземат Кабул. Десетгодишната война остава след себе си 
1 милион жертви сред афганистанското население. След изтеглянето на съветската армия, 
започват ожесточени въоръжени действия между отделните фракции на муджахидините, 
които не могат да постигнат съгласие за властта в Кабул. Същевременно броят на жертвите, 
нестабилността и хуманитарната криза проправят пътя на талибаните (ученици на 
исляма). Талибаните възникват като организация в бежанските лагери в Пакистан, като 
организацията е провъзгласена в гр. Кандахар. На фона на ситуацията на афганистанските 
бежанци, в лагерите се разпространява ислямски фундаментализъм. Обявявайки се 
за справедливост и сигурност, талибаните навлизат в Афганистан и започват да се 
сражават срещу муджахидините. Афганистанското население приветства присъствието 
на талибаните, надявайки се, че те ще възстановят стабилността в страната. Талибаните 
изтласкват муджахидините и превземат Кабул през 1996 г. Те променят облика на Кабул 
за една нощ. Забраняват се телевизията, музиката, разрушени са кина, културни обекти, 
забранява се дори традиционното за страната пускане на хвърчила. Талибаните слагат 
край на гражданската война в Афганистан, провокирана от муджахидините, но отнемат 
свободата на хората. Болшинството от новите закони, прокарани от талибаните, засягат 
правата на жените. За афганистанските жени, Афганистан се превръща в затвор. Жените 
не могат свободно да излизат от вкъщи, длъжни са да носят бурка, не могат да следват или 
да работят. В противен случай те се изправени пред публично линчуване и дори смърт чрез 
хвърляне на камъни.



Талибаните толерират в своите структури присъствието на 
Осама Бин Ладен. Преди да пристигне в Афганистан, Бин Ладен, 
произлизащ от саудитска фамилия, бяга от Судан, където е обвинен 
в терористична дейност. Талибаните предоставят убежище на 
Осама Бин Ладен и с негова подкрепа се опитват да елиминират 
остатъчната съпротива на муджахидините, предвождани от Ахмад 
Шах Масуд. През 2001 г. Масуд заминава за Европа, търсейки 
подкрепа от Запада. На конференция в Париж, той говори за 
опасността от талибаните и какво отражение върху света може да има 
нестабилната ситуация в Афганистан. През септември 2001 г. Масуд 
е убит от членове на талибаните, представящи се за журналисти. 
Два дни по-късно на 11.09.2001 г. се извършва атентатът в Ню Йорк 
срещу кулите на Световния търговски център. Американските 
военни части, подкрепяни от НАТО, влизат в Афганистан и с това 
поставят началото на поредното десетилетие асиметрична война в 
страната между силите на международната коалиция и талибаните 
впоследствие и срещу групировки на Ислямска държава. През това 
поредно десетилетие повече от 100 000 цивилни граждани са убити 
или ранени в Афганистан.

За последната 2019 г. броят на цивилните жертви надхвърля 10 000 
души. Въпреки поетапното оттегляне на международната коалиция 
и преговорите за мирно споразумение между САЩ и талибаните, 
Афганистан продължава да е засегнат от немеждународен 
въоръжен конфликт във всички части на страната. Положението 
със сигурността остава непредсказуемо, като главно цивилното 
население носи бремето на нестихващия конфликт. След оттеглянето 
на чуждестранните въоръжени сили през 2014 г., обстановката в 
Афганистан се влошава. Талибаните продължават да завземат все 
повече райони, а Ислямска държава разпространява влиянието си, 
което още повече дестабилизира страната. 

В последните си доклади за 2020 г. Мисията на ООН в Афганистан определя конфликта 
в Афганистан като един от конфликтите с най-много цивилни жертви в световен мащаб. 
Особено висок е броят на жертвите сред децата и жените, като за през първото тримесечие 
на 2020 г.  конфликтът е отнел живота на 153 деца и 60 жени. Макар и общият брой на 
цивилните жертви и броят на инцидентите със сигурността да са важни показатели 
за интензивността на продължаващото насилие, те представляват само една страна от 
последствията върху цивилното население. Другата страна на конфликта е пагубното му 
отражение върху ситуацията с правата на човека и капацитета на държавата да гарантира 
правата на гражданите си.

Напредъкът относно гарантиране на правата на жените остава 
минимален. Жените в Афганистан продължават да бъдат изложени 
на сериозни ограничения в достъпа до образование, правото на 
свободно придвижване както и на риск от насилствени бракове 
и наказания за т.н. морални престъпления. Вследствие на тези 
тенденции нараства и процентът на случаите с жени, страдащи 
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от депресивни състояния, като около 80% от тях завършват със 
самоубийство. В продължаващия военен конфликт все повече жени 
са и жертва на отвличания, сексуално насилие, паралелно правосъдие, 
позволяващо изтезания на жени заради нарушение на обществените 
норми. Домашното насилие остава предимно ненаказуемо, като 
властите същевременно продължават да преследват и арестуват 
жени, напуснали домовете си. Сред основните опасения при 
текущите мирни преговори между САЩ и талибаните е, че правата 
на жените ще бъдат пожертвани в името на сигурността.

Въпреки ситуацията в Афганистан, в отделните европейските 
страни се наблюдават съществени различия при предоставянето на 
убежище на афганистански граждани. Независимо от усилията за 
уеднаквяване на тази практика, процентите в Европа варират между  
6% до 98%. В България през 2018 г. едва 10% от молбите, подадени 
от афганистански граждани, са приключили с предоставяне на 
международна закрила. Един от основните аргументи при отказ 
за предоставяне на закрила е, че обстановката в Афганистан като 
цяло не предполага неизбежна опасност за живота и сигурността 
на кандидата. Много често историята на търсещия закрила, като 
например афганистански жени, бягащи от домашно насилие или 
принудителни бракове, се възприема като личен, социално-битов 
проблем, неотговарящ на критериите за международна закрила. 
В края на миналата година немски административен съд отправя 
преюдициални въпроси към Съда на Европейския съюз при каква 
степен на насилие и минимален брой на жертвите кандидатът 
за закрила не трябва да доказва, че лично и пряко е засегнат 
от действащия конфликт в Афганистан. В началото на 2020 г. 
специалният представител на ООН в Афганистан заявява, че едва 
ли има афганистански гражданин, който да не е пряк потърпевш на 
конфликта.

В един от своите стихове Руми пише, че „Хубавите дни няма да дойдат при теб. Ти трябва 
да вървиш към тях…“ Хиляди афганистанци продължават да вървят, предприемайки дори 
едно опасно пътуване, в търсене на дни на нормалност, свобода и сигурност.

През месец август, 2021г. ситуацията в Афганистан се влоши драстично. Светът стана сви-
детел на шокиращи кадри от страната след като талибаните превзеха столицата Кабул в ре-
зултат от изтеглянето на международните войски от страната. Животът и човешките права 
на афганистанския народ са по-застрашени от всякога. Върховния комисариат на ООН за 
бежанците (ВКБООН) призова да се преустановят принудителните връщания на афганис-
тански граждани и лица, пребивавали обичайно в Афганистан. Международната общност 
излезе с многонационална Декларация за Афганистан, към която България се присъедини.
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В БЪЛГАРИЯ НАМЕРИХ 
СИГУРНОСТ И СВОБОДА!

ФАНАР 
ХАЗЕМ

Мнозина поети от Изтока са възхвалявали през 
годините жената от Месопотамия – мъдрата владетелка, 
красивата и работлива спътница, добрата майка, 
нежния пустинен ангел. Такива са иракчанките – 
силни и фини едновременно, борбени и мъдри, с топла 
усмивка и добро сърце, с мисъл за семейството и дома. 
Ще ви запознаем с именно една такава дама от Ирак.

От очите ѝ струят искрите на младостта, ала Фанар е вече 
майка на три деца, които дори ѝ помагат у дома. Възпитава 
ги в трудолюбие, държи да са образовани и добри. В търсене 
на сигурност тя и семейството ѝ бягат от Ирак преди няколко 
години. Намират я тук, в България. Повече за нейната история, 
за миналото, настоящето и бъдещето на една жена, търсеща и 
получила закрила у нас, предстои да прочетете сега.

Би ли разказала своята история накратко, за да се 
запознаем с теб?

Напуснах Ирак преди около 6-7 години. Установихме се за малко в Турция и решихме да потеглим 
към Европа. Преминахме пеша границата незаконно, вървяхме седем дни. После стигнахме тук – 
аз, децата ми, съпругът ми, сестра ми също беше с нас. Подадохме молба за закрила. Аз и дъщеря 
ми имаме статут, но двамата ми сина и съпругът ми все още не са получили. Чакахме три години 
и половина, но получихме.

Какво е положението в Ирак в момента през твоя поглед? 
Често чуваме за продължаващите още протести, както и 
за сблъсъци между суннити, шиити и кюрди.

Според това, което чувам и виждам, в момента е лоша, по-лоша от преди. А и както каза, между 
суннитите, шиитите и кюрдите винаги има някакви проблеми. Не съществува мир сега, в бъдеще 
също няма да има. Ситуацията със сигурността също е много лоша и ще продължи да бъде – 
невъзможно е Ирак да бъде сигурна страна.

Каква е иракската жена? Какво е нейното положение в 
страната? На запад има много стереотипи, свързани с нея, 
например свързани със забулването и с образованието.



Хиджабът е нещо обикновено. В Ирак и в другите арабски страни има много жени, които не се 
забулват, но и такива, които покриват главите си. Всеки с мнението си. На запад е същото – всеки 
има свободата да решава. В Ирак повечето жени не работят, не е като на запад. Аз също. Около 
60% от момичетата учат и завършват образованието си, но много от се омъжват и не успяват да 
завършат. Въпреки това нещата се развиват – сега е по-добре от преди, повече се учи.

Ти си била със семейството си, но все пак – среща ли 
някакви по-специфични трудности жената бежанка? 
Знаем, че броят на жените, търсещи международна 
закрила, е доста по-малък от този на мъжете. Как се 
чувстваше ти?

Нормално. Лично аз и семейството ми гледахме да не сме толкова измежду другите хора, да не се 
смесваме с тях. А и ние излязохме от Ирак само и единствено в търсене на сигурност, не на работа. 
Търсехме сигурност, за да може никой от семейството да не бъде отвлечен или задържан.

Как ти се струват живота в България и отношението към 
бежанците тук?

Страната е много добра с бежанците. Хората се държат добре с нас и виждат, че сме като тях. Имам 
роднини в Австрия и в други страни и ако сравним отношението на хората към бежанците там и 
тук, при българите е наистина различно. Нямаме почти никакви проблеми, единственият, който 
срещаме, е езиковата бариера.

А що се отнася до администрацията?
Иракските граждани трудно получават статут, понякога чакат и пет години. Много е трудно. Това 
е проблемът.

Какво ти харесва в България?
Всъщност нашата цел беше Австрия, където имам роднини. Но поживяхме в България и видяхме, 
че тук в София е хубаво, времето е прекрасно, има удобен транспорт, организации като Каритас 
например, които да занимават децата, да организират пътувания. Ходили сме на много места, във 
Варна например. Чувстваме се добре тук. Обаче финансовото положение е зле – нужно е повече 
от един човек в семейството  да работи, за да има достатъчно средства. Но само това е недостатък. 
Все пак аз и съпругът ми научихме, че парите не са всичко. Дори да бяхме отишли в друга страна, 
щяхме да имаме пари, но нямаше да се чувстваме така, както тук.

Промени ли се целта ви?
Със сигурност, когато всичко се нареди и пандемията свърши, искаме да посетим семейството 
ми в Австрия и това на мъжа ми в Турция. Но сме поискали закрила тук, установили сме се, не 
знам какво ще стане занапред. А и мъжът ми работи тук при българи вече три години, децата 
ходят на училище. Освен това вече няколко пъти сме тръгвали и сме се установявали на ново 
място, трудно е.



Как се чувстват децата ти в българското училище?
Много са доволни. Записани са и в българско училище, и в иракското.

Как виждаш своето бъдеще и това на семейството ти?
Всичко е в ръцете на Бог. Не знам какво ще се случи, не знам къде ще живея. Аз лично оставям 
нещата на течението, не си правя планове. Разбира се, децата ми със сигурност ще завършат 
училище. А и сме се установили, живеем тук. Трудно е да планираш бъдещето, каквото е писано 
– това.

Какво е за теб домът – той е, където е семейството или 
конкретно място?

Свързвам дома и с мястото, и със семейството. Ако живея в страна, която ми харесва и хората 
около мен са добри, аз самата се чувствам добре. Няма значение дали е тук или в друга страна.

Ако това е твоята възможност да кажеш нещо важно, 
какво би било то?

Иракчаните, които напускат страната, се нуждаят от стабилност, от сигурност, защото ситуацията 
в Ирак не е добра, както и в Сирия, където е дори по-лоша, в Палестина също. Всеки има избор 
къде да отиде, някои българи казват, че и тук положението не е хубаво, но и те могат да отидат в 
която страна решат, щом не им харесва. Живееш както и където пожелаеш. В Ирак богатите хора 
не си тръгват, имат за какво да останат, но ние от средната класа напускаме страната. Нямаме 
какво да губим. Аз и семейството ми тръгнахме, след като унищожиха къщата ни, бомбата падна 
над нея. И е така с много други иракски граждани. Тук в България към нас има много въпроси, 
интервюта, ходим в съдилищата, попълваме редица документи и чакаме за статут. Слава Богу, аз 
вече имам. За мен статутът е свободата ми – например когато сестра ми се омъжваше, не успях да 
отида на сватбата ѝ. Тези неща ми се отразяват негативно. Исках да получа статут, за да мога да 
ходя, където пожелая, ако има някакъв повод за пътуване, да съм там. Напуснах Ирак, търсейки 
сигурност и свобода и ги получих тук.

Повече за Ирак прочетете
в следващата статия



РУБИНЕНАТА КОРОНА НА 
ИСТОРИЯТА И ЧЕРНИЯТ 
ПЛАЩ НА ВОЙНАТА

ИРАК

Топлите лъчи на парещото 
източно слънце, едва до-
ловимият шум на Тигър и 
Ефрат, палмите, танцува-
щи под тихата мелодия на 
вятъра – това е само миг от 
иракското безвремие, само 
част от пъстрата мозайка на 
страната.

В миналото Ирак е бил място на блясък, на злато и култура, на музика и литература. Още 
от дълбока древност по земите му са стъпвали многобройни цивилизации, като тук са 
териториите на Месопотамия, т.нар. Двуречие или Плодороден полумесец, които биват 
завладени от персите и арабите, от монголите и османците. Столица на Аббасидския 
халифат, просъществувал между VIII и XIII в., е Багдад, който, редом с градове като Куфа и 
Басра, става основно книжовно средище на халифата.

След Първата световна война Ирак е под мандатна на Великобритания. 
Възвръща независимостта си през 1932 г., но все още е силно зависима 
от европейската държава. За кратък период Ирак е монархия, но 
през 1958 г. след военен преврат начело на страната застава Абдул 
Карим Касим. На небосклона на политиката настава буря – изгряват 
и залязват много и различни партии, като ключова и тук, както в 
Сирия, е Баас. През 1979 г. управлението на Ирак попада в ръцете на 
нейния представител Саддам Хусейн. Идването му на власт съвпада с 
Иранската революция от 1979 г., в отговор на която в Ирак започват 
масирани репресии срещу шиитското население. Само година по-
късно е дадено началото и на Ирано-иракската война, продължила 
осем години, а през 1990 г. Саддам Хусейн започва военна кампания 
и срещу Кувейт, която също завършва с неуспех. Резултатите са 
катастрофални – икономиката на страната е в колапс, шири се 
безработица, народът гладува, избухват епидемии. Ирак започва да 
изнася петрол, за да внася стоки от първа необходимост. През март 
2003 г. САЩ, Великобритания и други страни, без съгласието на 



ООН, започват военни действия срещу Ирак и за по-малко от месец 
окупират цялата държава, но през 2004 г. властта е върната в ръцете 
на иракското правителство.

На пръв поглед, това трябва да е щастлив завършек на мрачна 
страница от историята на Ирак, ала не така стоят нещата – различни 
суннитски, шиитски и кюрдски въоръжени групировки започват да 
действат, а страната е обречена на нестабилност. Арабската пролет 
не успява да „разцъфти“ тук, а през 2014 г. ИДИЛ завзема огромни 
територии от Ирак. Започва война между иракските сили и ДАЕШ, 
продължила до 2017 г. Днес Ирак е по-скоро територия на прокси 
война между Иран и САЩ.

Ирак е страна, в която живеят различни етнически и религиозни малцинства като например 
туркмени, йазиди, баха’и, асирийци. Изповядват се основно християнство и ислям, като 
шиитите преобладават в южната част на Ирак, където са и част от свещените им места 
– Наждаф, Кербала и Куфа. В северната част пък е Иракски Кюрдистан – автономния в 
рамките на държавата.

Изминалата 2020 г. беше белязана освен от пандемията и от 
продължаващата от 2019 г. вълна от протести из цял Ираксрещу 
безработицата, корупцията и неефективните социални услуги. Много 
от тези протести бяха сурово потушени,  През май 2020 г. е избран 
новият министър-председател Мустафа ал-Казими, но протестите 
не стихват, а убийствата, опитите за убийства на протестиращи и 
осъждането на журналисти, особено в Иракски Кюрдистан, не са 
рядкост. През изминалата година са затворени и няколко лагера за 
настаняване на вътрешно разселени лица, чийто брой пък е близо 
милион и 300 хиляди за 2020 г. Любопитно е и че при почти 300 000 
бежанци в Ирак, 91,3% от тях са в териториите на Иракски Кюрдистан.

По данни на ВКБООН за 2019 г. иракските граждани, търсещи и 
получили закрила в съседните държави, са 250 000, а в центровете на 
ДАБ в България към февруари 2021 г. има 52-ма иракски граждани. 
Сред най-често срещаните профили на кандидатстващите за бежански 
статут хора от Ирак са такива, конфронтирали се с влиянието на 
ИДИЛ, т.е. най- вече идващи от териториите им момчета и мъже, или 
суннити, както и хора, преследвани от ИДИЛ, политически активисти, 
подкрепящи опозиционни възгледи, дезертьори, журналисти, бивши 
членове на Баас, бивши членове на Иракските сили за сигурност, 
кюрдските въоръжени сили Пешмерга и други подобни групировки, 
хора от различни етно-религиозни малцинства, жени и деца.

Ирак е амалгама от култури, палитра от етноси и религии, ала платното на нейното настояще 
е потънало в сивота, а по ъгълчетата аленеят капки кръв. Въпреки че страната се опитва да 
се съгради отново от пепелта на конфликтите и от многобройните чужди намеси, тя все още 
не успява да обедини народа си и да го накара да ѝ се довери. Но всеки иракски гражданин, 
където и да е, не спира да я обича – Ирак, принцесата на Ниневия, с глас на лютня, корона 
от палми, коси от лъчи, очи – синева и душа, бушуваща като водите на Тигър и Ефрат…

https://www.ecoi.net/en/document/2043505.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2046300/MDE1437542021ENGLISH.pdf
https://reporting.unhcr.org/node/2547?y=2021#year
https://reporting.unhcr.org/node/2547?y=2021#year
https://www.unrefugees.org/emergencies/iraq/#:~:text=As%20of%202019%2C%20almost%202,are%20hosted%20in%20neighboring%20countries.&text=There%20are%20also%20300%2C000%20refugees,violence%20and%20persecution%20in%20Syria.
https://www.mvr.bg/docs/default-source/planiraneotchetnost/spravka_february_2021_internet.pdf?sfvrsn=20b92343_2
https://www.ecoi.net/en/file/local/2045437/Country_Guidance_Iraq_2021.pdf


ХУБАВИТЕ МИ СПОМЕНИ 
ОТ  МОЯТА РОДИНАТА СА 
СВЪРЗАНИ ЕДИНСТВЕНО 
С ИГРИТЕ С ДРУГИ ДЕЦА.  
НО ТОВА СВЪРШИ ТВЪРДЕ 
БЪРЗО.

Д. Ф.

Тя е Буркина Фасо. Родена и израснала там. Като много 
други момичета и жени в тази африканска държава, 
Д. е подложена на нехуманно отношение и жестокост 
свързани с религиозни практики и традиции от най-
ранната си възраст. Омъжена насилствено за много 
по-възрастен мъж, става майка на две деца - жестоко 
унижавана, малтретирана, физически и сексуално 
насилвана от съпруга си. Без подкрепа от семейството, 
обществото и държавата. И така докато, с риск за живота 
си и мисълта, че повече няма да види и прегърне децата 
си, през 2011 г. тя бяга. След няколко години странстване 
в други държави, Д. се озовава в България през 2015 г.  
През 2021 г.  след много премеждия, страхове и надежди,  
първоначален отказ и повторно разглеждане на молбата 
й за закрила, 37 годишната Д. вече е с хуманитарен статут.  

ОТ  БУРКИНА ФАСО

Д. е сред едни от най-силните хора, които познаваме. Всичко 
споделено в това интервю, изисква огромна сила и смелост. То 
е много малка част от действително преживяното.



Как се чувстваш в България?
Слава Богу, чувствам се добре. Никак не  е лесно. Но сега, откакто получих статут, вече е по-лесно. 
След шест години чакане и несигурност вече съм легално тук.

Съжалявала ли си някога, че избяга от Буркина Фасо?
Нямах друг избор. Избягах заради проблемите, които имах със семейството си в моята родина. Бях 
насилствено омъжена и не можех повече да издържам. Исках да избягам от този мъж, който ме 
биеше и малтретираше всячески. Това беше истински ад. 

На колко години беше, когато те омъжиха?
Става дума за традиционен религиозен брак. Бях на 19  години.

Когато те омъжиха беше ли наясно с това какво, в твоя 
случай, означава да си съпруга? 

Представях си, че няма да е никак лесно. Беше ме страх, защото ме насилиха да се омъжа за човек, 
когото не искам, не обичам и не харесвам и вече знаех че е лошо.

На колко години беше, когато за пръв път осъзна, че те 
очакват лоши неща в живота само защото си момиче?

На тринайсет години разбрах, че никак няма да ми е лесно.

Какво си помисли тогава?
Вкъщи в семейството, виждах как майка ми няма думата за нищо и баща ми решава за всичко, 
разбрах какво ме чака и мен.

Надявала ли си се, мислела ли си, че нещата биха могли да 
са различни при теб? Или просто си приела, че това ще е и 
твоята съдба?

Не намирах какво може да се направи. Просто виждах, че това е така – като жена няма да имам 
право на думата. Виждах, че дори когато жената е права и в това, което казва има логика и мъдрост, 
пак става това, което казва мъжа. Просто такова е възпитанието, такива са порядките и такава е 
религията. Аз нямаше какво да направя сама срещу това, нито имах надежда, че при мен ще е по-
различно. Просто преди да ме омъжат, все още не знаех колко ужасно може да бъде. 

Разкажи ми за живота на жените в твоята родина?
Жената няма никакво право, няма думата, не може да взима решения. Мъжът решава за абсолютно 
всичко. Много жени са бити от съпрузите си, има много насилие и жената няма абсолютно никаква 
власт.



Споделяла ли си с майка си за това какво се случва в 
семейния ти живот?

Да, непрекъснато й разказвах какво се случва. Споделях й, че не мога повече да издържам на побоя 
и тормоза. Майка ми ми казваше: не се притеснявай, нещата ще се променят, той ще се оправи. Но 
нищо не се оправяше, нещата не ставаха по-добре. Положението ставаше все по-нетърпимо и аз 
реших да избягам. 

Имаше ли приятелки, с които да споделяш и разговаряш? 
Това, което се случваше с теб в твоето семейство, 
случваше ли се и с тях?

Каквото и да споделяш с приятелки, това е доста широко разпространено. Няма какво толкова да 
се направи, защото и приятелките ми преживяват същото. И тъй като това е религиозен брак, не 
може да избягаш в друго семейство. Всяка се оправя сама както може. Някои решават да избягат 
сами, както направих аз.

Трудно ли взе решение да оставиш децата си? 
Много, много, много трудно!

Кой се грижи за децата?
Там начинът, по който е организирана семейната структура е по-различна. Моите децата 
конкретно ги гледа майката на моят свекър. Семейството на мъжа носи отговорност за децата 
и то се разпорежда със съдбата и живота им. Децата принадлежат на семейството на мъжа. По 
религиозния закон, ако жената се раздели с мъжа, семейството на мъжа взима децата. Така е при 
религиозните бракове, какъвто е моят. 

Ти знаеш ли какво се случва с децата сега? Имаш ли 
контакт с тях?

Да, често контактувам с тях чрез интернет. Моята сестра ги взима и ни организира тайни срещи. 
Бащата и семейството му не знаят. 

Имаш детенце, което си родила тук, в България от 
мъж, който е без право на пребиваване в страната. Той 
съответно не може да припознае детето като свое. Как се 
справяте?

Не е лесно. Реално той се грижи за нас, но не може да бъде официално баща на детето.



Работиш ли в момента?
Да. Гледам децата на едно семейство и заедно с тях гледам и своето, защото няма кой да се грижи 
за него. Работя и в един хотел. 

Имаш ли хубави спомени от детството си в Буркина 
Фасо?

Хубавите ми спомени от моята родината са свързани единствено с игрите с други деца. Но това 
свърши твърде бързо. 

Ходила ли си на училище?
Да. Общо три години ходих, когато бях съвсем малка.

С повечето момичета ли е така там?
За онова време тези три години, в които аз ходих на училище, са даже много. Защото там основно 
разбирането е, че жената няма какво да прави в училище. Тя трябва да знае за готви, да чисти и 
това е. Сега, новите поколения са по-цивилизовани и малките момичета ходят повече на училище.

Жените ходят ли на работа и ако да, какво работят?
Има жени, които работят в различни сфери. Има такива, които са касиерки, продават зеленчуци и 
плодове. Има такива, които работят по ресторанти и такива, които са дипломирани, с образование 
и работят.  Има от всичко.

Как тези, които са се дипломирали са го постигнали, при 
положение, че ситуацията на жените в Буркина Фасо е 
толкова тежка?

Ами не при всички е така? Има различни семейства. При мюсюлманите, в семействата, в които 
родителите са ходили на училище, те искат и децата им да ходят на училище. В семейства като 
моето, в което родителите не са ходили не училище, те не се интересуват и децата им да ходят на 
училище. Има всякакви варианти. При християните и другите религии е различно. Факт е, че има 
жени, които не са чак в толкова тежка ситуация, но голяма част преживяват това, на което бях 
подложена и аз.

Какво от културата и ценностите на Буркина Фасо искаш 
да запазиш в живота си и да го предадеш дори на детето, 
което роди тук в България?

Уважението.



Как родителите ти приеха твоето бягство
от Буркина Фасо?

Баща ми не го прие, разбира се. Аз криех и от двамата какво възнамерявам да направя. След като 
избягах, се свързах с майка ми, за да знае, че съм жива и здрава и тя ме подкрепя. Тогава тя дори не 
знаеше къде съм. Вече знае, че съм в България. Но само тя знае. Баща ми и мъжът ми и семейството 
му не знаят. Моят баща не ме подкрепя, защото при уговарянето на сватбата ми, то е като пазар. 
Баща ми е сключил сделка и е получил нещо, за да ме даде за съпруга. Сега все едно той не е спазил 
своята част от сделката.

Как си представяш идеалния живот?
Моето дете да тръгне на училище, да се оправят документите на бащата на детето ми, да имам 
работа и да имам мир и спокойствие. 

Във всичко, което си преживяла -  когато си взела 
решението да избягаш, след като избяга и през всичките 
години, в които чакаше за документи в България – какво 
те водеше? Какво ти даваше сила?  

Вярата в Господ. Молех се и вярвах, че Господ ще ми помогне и един ден ще бъда по-добре. 

Повече за историята и събитията в Буркина Фасо и 
положението на жените там можете да прочетете
в следващата статия



„ЗЕМЯТА НА ЧЕСТНИТЕ“,
В КОЯТО ЖЕНАТА Е
ЧОВЕК ВТОРА РЪКА

БУРКИНА 
ФАСО

Заключена между шест дър-
жави в Западна Африка, 
без излаз на море, Буркина 
Фасо е сякаш пясъчно крал-
ство от приказен свят, отда-
лечено от всичко и всички, 
с няколко малки зелени оаз-
иса около трите му реки – 
Мухун, Накамбе и Назинон, 
познати и като Черна, Бяла 
и Червена Волта.

Носеща името Горна Волта до 1984 г., в миналото бившата френска колония е била дом 
на народа моси, чиито представители живеят и до днес в териториите ѝ. След получената 
независимост от Франция през 1960 г. страната преживява няколко военни преврата, 
нестихваща бедност и безработица, имиграция, тежки сушави години, нападения от 
ислямски групировки, ала несъмнено най-голямата жертва, която населението, наречено 
буркинабе, дава, са жените.

Силата на африканските жени е пословична – горди като лъвици, 
винаги готови да защитят малкото си. Те са борбени, трудолюбиви, 
ала нежни и обичливи – олицетворение на истинска жена и майка. 
Сякаш не съществува нищо, което може да ги озадачи – приемат 
съдбата и се справят с препятствията. В Буркина Фасо, където 
жените имат средно по шест деца, именно те често са и главата 
на семейството, която трябва да полага грижи и да осигурява 
препитанието, особено когато са далеч от дома, принудени да бягат 
от набезите на различните ислямски, държавни и независими 
въоръжени групировки. Основният проблем обаче се корени в 
ниското ниво на образованост, дискриминацията към жените и 
липсата на възможности за работа.



Препятствията на жената бургинабе започват още от ранна възраст – в Буркина Фасо 
все още се прилага разпространеното в Африка женско обрязване, т.нар. генитално 
осакатяване. По данни на UNICEF 76 % от жените на възраст между 15 и 49 години в страната 
са били подложени на тази рискова интервенция, която се извършва без никаква упойка, 
не е медицински обоснована, често води след себе си кръвоизливи, здравни усложнения и 
дори смърт. Поради естеството на процеса, оцелелите жени не могат да изпитат сексуално 
удоволствие, робувайки на традицията, че тяхната мисия е да са морално и физически 
неопетнено средство за продължаване на рода. Все пак данните сочат, че 9 от 10 души в 
Буркина Фасо смятат, че това зверство трябва да спре, а процентът на обрязаните жени 
намалява постепенно. Любопитно е, че в Мали – страна, от която близо 23 000 души са 
намерили убежище в бежанските лагери в региона Сахел в Буркина Фасо, е най-високият 
процент на жени, знаещи за гениталното осакатяване, но подкрепящи го.

Друга пречка пред жената бургинабе е достъпът до хигиенни продукти 
и контрацептиви. За мнозина менструацията е равна на изолация от 
нормалния живот, не са рядкост и случаите, в които жени не знаят 
за съществуването на контрацептиви, в случаите, когато знаят пък, 
ако поискат да използват, или нямат средствата да ги закупят, или 
техните съпрузи не позволяват. Нерядко се налага да се заемат пари, 
за да си купят контрацептиви, а ако  една жена работи за минимална 
заплата, то контрацепцията би струвала 1/5 от месечния ѝ доход. 
Това води до ранни, а често и фатални бременности – Буркина Фасо е 
сред страните с най-висока смъртност при бъдещи родилки – една на 
всеки 22 губи своя живот по пътя на създаването на нов.

Образованието също бива оставено на заден план – въпреки че в Буркина Фасо то е 
задължително и безплатно до 16-годишна възраст, само 64% от момичетата ходят на 
училище, като често се налага да го напуснат заради сключването на брак и нуждата да 
се грижат за дома. Слабо застъпено, дори липсващо, е сексуалното образование. Амнести 
Интернешънъл разказва за жена на 25 години, майка на три деца, която не е знаела, че 
може да забременее при полов акт.

Въпреки че през изминалата година правителството на Буркина Фасо реши да вдигне 
минималната възраст за брак при момичетата на 18 години, проблемът с детските бракове 
е все още налице, като повечето жени, навършили 19 години, са омъжени и то често насила 
за много по-възрастни мъже.

Според доклад на Oxfam International от изминалата година близо 
милион жени и момичета са подложени на сексуално насилие, мъчи 
ги глад и липса на вода. Рискът от изнасилване от страна на мъже, 
част от ислямски групировки като „Група за подкрепа на исляма и 
мюсюлманите“ и т.нар. „групи за самозащита“, е особено висок около 
местата с обработваеми земи и водни ресурси. Тези групировки 
нападат и блокират различни селища, откъдето жените са принудени 
да бягат, заедно с децата си, търсейки убежище. Губейки сигурността 
си, те са още по-уязвими и могат лесно да станат жертва на сексуална 



експлоатация, проституция и дори да бъдат взети в някоя от 
въоръжените групировки. Към 2020 г. близо 2,2 милиона души в 
страната имат нужда от хуманитарна помощ, а жените, момичетата 
и децата съставляват 84% от принудително напусналите домовете си. 
Те живеят скупчени в тесни пространства, а при липсата на вода и 
върлуващия коронавирус, това би довело до летален край за много 
от тях. Една от жените настанени в град Кайа, северно от столицата 
Уагадугу разказва как Ковид-19 влошава драстично ситуацията, 
споделяйки за трудностите да си набавиш дори един бидон вода – 
тръгват на зазоряване, за да стигнат до водоизточник, но когато има 
много хора, се налага да се върнат с празни ръце, за да не изпуснат 
полицейския час и да останат извън лагера.

Буркина Фасо е страна с култура пъстра и ярка като дрехите на жените от Африка и топла 
като техните усмивки и сърца. Тя е една от многото места на картата на света, в които 
спокойният живот е мираж, ала най-голям ефект това оказва върху жените. Те обаче не 
спират да се борят, отказват да бъдат жертва в лапите на несправедливостта и са героините 
в своите истории. Не чакат спасение, знаят как да се справят сами. Ние само можем да им 
подадем приятелска ръка по пътя към свободата, сигурността и щастието.



Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) 
е организация в обществена полза, създадена през 
2009г., която: 
• Предоставя про боно правни консултации на лица, търсещи 

закрила, бежанци и мигранти, както и процесуално 
представителство в административните и съдебни 
производства на национално и европейско ниво. 

• Предоставя про боно правни консултации и информационни 
сесии с чужденци, настанени в специалните домове за 
временно настаняване на чужденци (СДВНЧ).

• Провежда застъпнически кампании и дейности с цел 
установяване на институционални и съдебни практики и 
законодателство, които са в унисон с международните и 
европейски стандарти за спазване на човешките права на 
мигрантите и промяна на обществените нагласи.

• Провежда изследвания в областта на миграцията и 
миграционните политики и прилагането им.

Контакти:
Център за правна помощ - Глас в България
адрес: София, ул. Триадица 5Б, ет 2, офис 226
Приемно време: всеки вторник от 10:30 до 14:30ч.
телефон: 02 9810779; 0887 470742
e-мейл: voiceinbulgaria@gmail.com
www.centerforlegalaid.com

Фондация за достъп до права - ФАР
е гражданска организация, чиято мисия е да съдейства за 
утвърждаване на ефективни механизми, които да гарантират 
практически достъп до права и ефективна защита срещу 
произволно лишаване от права.

Контакти:
Фондация за достъп до права - ФАР
aдрес: град София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, №130
телефон: 02 8793280; 0888 401 489
e-мейл: office@farbg.eu
http://www.farbg.eu




