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Миграция и изселване

Малцинства 
и коренно 
население 2018 

  Да се разработи холистичен подход за идентифициране на широк 
кръг от фактори, допринасящи за миграцията, и специфичните 
начини, по които те засягат маргинализирани групи, включително 
малцинствени и коренни общности: Вместо да се съсредоточи само 
върху ограничаването на миграцията, международната общност трябва 
да отговори на специфичните начини, по които такива въпроси като 
заграбване на земя, промяна на климата и унищожаване на околната 
среда водят до преселение на малцинства и коренно население. 

  Да се признае, че бежанските и други мигрантски общности в 
приемащите страни са сами по себе си малцинства, нуждаещи се 
от защита на специфични права: Отделно от всички дебати относно 
бъдещите стратегии за миграция и убежище, правителствата носят 
отговорност и са заинтересовани да гарантират наличието на мерки за 
интеграция и равенство, оформяйки съществуващата рамка в областта 
на малцинствените права, за предоставяне на образование, подслон 
и здравеопазване на нуждаещите се.

  Да се вземат предвид областите на междусекторна дискриминация, 
които могат да засегнат определени групи в рамките на малцинствата 
и коренното население: Това включва жени, деца, хора с увреждания 
и ЛГБТКИ, които могат да бъдат изправени пред специфични рискове 
от сексуално насилие, целенасочени атаки и експлоатация при 
преминаване или преселване в резултат на техните идентичности, 
включително от други членове на тяхната собствена общност.  

  Да се даде възможност на имигрантите и малцинствата да 
изразят на дискусиите собствените си нагласи и решения относно 
миграцията: Това е особено важно във време, когато речта на 
омразата срещу тези общности нараства, заплашвайки да ги 
принуди да мълчат, когато гласовете им са най-необходими 
за противодействие на доминиращите разкази срещу тях. 

  Да се осигури основана на правата система за трудова миграция: 
Работниците имигранти сега се борят с редица проблеми, 
включително дискриминация, езикови бариери и престъпления 
от омраза. Следователно правителствата трябва да се въздържат 
от налагането на враждебни или наказателни разпоредби, които 
могат да засилят тяхната уязвимост, като вместо това трябва да 
гарантират, че имигрантите могат да живеят без дискриминация.
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  Да се отстояват международните стандарти за правата на човека по 
въпросите на миграцията, убежището и свързаните с тях проблеми, 
като се обърне специално внимание на маргинализираните 
групи, включително малцинствата и коренното население: Това 
следва да гарантира не само мерки за предотвратяване на 
причините за изселването или принудителната миграция, като 
дискриминация или насилие, но също така защити, които да 
подпомагат придвижващите се, и ефективни стратегии за подкрепа 
и интеграция на общностите в районите им на преместване.

  Да се даде приоритет на защитата на всички разселени групи 
в конфликтни зони, включително малцинства и коренно население: 
Вместо да се разчита на политики за ограничаване, за да се 
предотврати преместването вследствие на насилие, международната 
общност трябва да се стреми да подкрепя прилагането за засегнатите 
общности на свързани със сигурността и хуманитарни системи, 
за да се гарантира спиране на по-нататъшното разселване.

  Да се разработят целенасочени стратегии за хуманитарно подпомагане 
с цел помощта да достига до всички нуждаещи се, включително 
труднодостъпни или високорискови групи като малцинствата и 
коренното население: Агенциите за подпомагане и доставчиците 
на услуги трябва да бъдат чувствителни към препятствията, които 
могат да отслабят или възпрепятстват услугите за маргинализирани 
общности, като полагат грижи за въвеждане на антидискриминационни 
мерки, с цел да се гарантира справедлив достъп.

  Да се включат чувствителни към малцинствата съображения 
при създаването на постконфликтни структурни рамки, за да се 
предотврати по-нататъшното изселване: Те трябва да съдържат ясни 
гаранции за сигурност, възстановяване на собствеността и защита на 
правата, за да се гарантира безопасното завръщане и реинтеграция 
на общностите, както и активното им участие в усилията за 
изграждане на мир. 

ПРЕПОРЪКИ
Портрет на Аида, жена от Yezidi, която е пленена и преселена от ISIS в Ирак.  
Panos / Noriko Hayashi 

Емилия Кизи, възрастна жена от народа Батва (Batwa), плете кошница от трева в село 
Upende - селище, основано от неправителствени организации, за да приюти Батва, 
прогонени от конфликти в Демократична република Конго. Panos / Tommy Trenchard.

Майка с детето си в ромско селище, Словакия. Panos / Bjorn Steinz.
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„Тенденции в развитието на малцинствата 
и коренното население 2018 – Фокус 
върху миграцията и изселването“

(Minority and Indigenous Trends 2018 – Focus on migration and displacement). Годишен 
доклад подготвен от международната правозащитна организация Minority Rights 
Group International (MRGI)

Превод: Мария Нейкова
Редакция и печат: Фондация „Джендър проект в България“, 2018

религиозна дискриминация.
Принудително разселените 
от техните земи общности 
също публично оспорват 
своето изселване. Племето 
огиек (Ogiek) в Кения, което 
от много години е изправено 
пред системно изселване от 
кенийското правителство от 
своята територия в Гората Мау, 
най-накрая получи признание от 
Африканския съд за правата на 
човека и народите през май 2017 
г., че неговите права на земя 
са били нарушени – решение, 

което ще позволи на племето и 
на много други коренни народи, 
които също са разселени, 
възможността да се завърнат 
в своята земя. С поглед напред, 
тези и други вдъхновяващи 
примери за активизъм, 
ръководен от общността, 
подчертават значението на 
алтернативния разказ на 
клеветите и фалшификациите, на 
които са обект много имигранти, 
особено тези от малцинствата 
и коренното население.

1   Съкращение от първите букви на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър, куиър 
и интерсексуални хора – б.пр.

2   Реконструкция на изпадналите в състояние на упадък градски квартали с помощта на 
притока на по-състоятелни жители – б.пр.  

3   Нова серия от закони и разпоредби, чиято крайна цел е да унищожи до 2030 г. кварталите, 
населени с чужденци, дошли от държави извън Западна Европа. Постепенно се привеждат 
в действие 22 мерки, част от които предвиждат децата в жилищните райони, където 
живеят голям брой имигранти, да бъдат образовани относно демокрацията, равенството 
и християнски празници като Коледа. Пакетът от мерки е озаглавен „Дания без паралелни 
общества: Без гета през 2030 г.”. По този начин Дания се превръща в единствената страна 
в света, която официално описва дадени жилищни райони като „гета”. 

4   Поколение Уиндръш (Windrush generation) – отнася се или обозначава хората, които през 
1948 г. емигрират от Карибите във Великобритания на борда на едноименния британски 
кораб. Това е споменаване на моторния кораб „Империя Уиндръш”, който пристига в 
доковете на Тилбъри, Есекс, на 22 юни 1948 г., докарал работници от Ямайка, Тринидад и 
Тобаго и други острови, в отговор на следвоенния недостиг на работна ръка в Обединеното 
кралство. Корабът е превозил 492 пътници, много от които са деца. В по-широк смисъл 
„поколението Уиндръш” определя пристигналите във Великобритания от Карибите между 
1948 и 1971 г. – б.пр.

5   Задържането и принудителното изгонване на граждани на ЕС от Великобритания рязко 
се е увеличило след Брекзит, което предизвика критики, че Вътрешното министерство 
умишлено се цели в граждани от ЕС като част от „враждебната среда” (‘hostile environment’).
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Рохингя бежанци прегазват воден канал, когато бягат от Мианмар през границата с Бангладеш.
Panos / G.M.B. Akash.

намаляването на средствата за 
безплатни курсове по английски 
език оставя много бежанци да 
се борят сами за интегриране.

Но перспективата за правата 
на малцинствата и коренното 
население може да има стойност 
и извън непосредствените 
въпроси на убежището. Много 
имигранти сега включват 
общности в страните им на 
дестинация, изложени на 
риск от дискриминация: сред 
примерите е полската общност 
в Обединеното кралство, 
сега най-голямото население, 
родено извън него, от което 
идват съобщения за растящи 
нива на престъпления от 
омраза след гласуването за 
Брекзит за излизане от ЕС 
през юни 2016 г. Опасността 
е, че тъй като изглежда 
антиимигрантските настроения 
се засилват, правителствата 
налагат по-рестриктивна и 
дискриминационна среда 
на имигрантите в своите 
страни. Вместо това обаче е 
необходим по-голям акцент 
върху осигуряването на тяхната 
защита: ограничаването на 
правата на мигрантите в Русия 
например, е важен фактор, 
допринасящ за жестокото 
отношение, от което страдат 
много хора от Централна Азия 
в ръцете на десни групи.

И накрая, упражняването 
на правата на малцинствата 
и коренното население ще 

помогне също за справяне с 
движещите сили на миграцията, 
особено по отношение на 
правата върху земята. В 
Африка, Азия и Северна и Южна 
Америка в частност отнемането 
на земя от общностите от 
правителствата, бизнеса и 
други групи продължава да 
води до масови преселения. 
В пост-конфликтните зони също 
голяма бариера пред трайния 
мир са честите неуспехи да 
бъдат възстановени домовете 
и имуществото на прогонени 
общности, които поставят 
основите за по-нататъшно 
бъдещо изселване. Подкрепата 
за по-сигурна и справедлива 
среда за всички общности 
следователно ще помогне за 
намаляване на принудителната 
миграция и преселването.

Окуражително е, че много 
имигрантски групи активно 
са създали платформи, за да 
осветлят проблемите си и да 
се мобилизират за промяна. 
Това включва например 
движението „Недокументиран 
и неустрашим“ (‘Undocumented 
and Unafraid’ movement) в 
САЩ, което обединява много 
гласове от общността, които 
в противен случай биха могли 
да бъдат заглушени заради 
страха от депортиране. И в 
цяла Европа имаше походи на 
солидарност в подкрепа на 
бежанците и протестиращи 
хора срещу нарастващата 
вълна на етническа и 

РЕ
ЗЮ

М
Е
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Това може да е най-очевидно 
в случаите, когато конкретни 
групи са ставали мишени на 
убийства и масово преселване, 
но много общности могат да се 
окажат принудени да мигрират 
в резултат на различни форми на 
дискриминация. Нарушаването 
на правата върху земята, 
политическото изключване и 
ограничените свободи допринасят 
за продължаващото движение 
на малцинствата на други места. 
В Етиопия правителствената 
репресия срещу политическото 
несъгласие, насочена особено 
към народа оромо (Oromo) 
изглежда повлия за увеличаване 
на миграцията от тази общност. 
Данни на Регионалния 
секретариат за смесена миграция 
(Regional Mixed Migration 
Secretariat) показват, че до 
началото на 2017 г., не по-малко 
от 89 % от етиопските мигранти, 
пристигащи в най-близката 
транзитна страна Йемен, са от 
общността оромо.

На практика дори в случаите, 
в които насилие или конфликт 
са предизвикали масови 
преселения, те обикновено са 
предшествани от дълъг процес 
на изключване. Такъв е случаят 
с милионите хора по света без 
собствена държава, повече от 
три четвърти от които са от 
малцинства – ситуация, която 
може да ги изложи на риск от 
по-нататъшни нарушения на 
правата им. Като резултат, в най-
крайния случай те може да се 
превърнат в обекти на масови 
нападения или преселвания: 
рохингя (Rohingya) от Мианмар, 
повечето от които са откъснати 
от домовете си и прогонени в 
съседен Бангладеш след като 
са били обект на нападения от 
силите за сигурност на страната, 
вече са били с постоянно отнети 
права като граждани в годините, 
предшестващи последните атаки.

И все пак онези, които 
се опитват да избягат от 

Конфликти, урбанизация, промяна на климата, глобализация 
и редица други фактори оказват влияние върху сегашната 
миграция. Но докато стотици милиони хора се движат между 
различни градове, държави и континенти, в този по-широк 
процес се съдържа и ясно доловим малцинствен опит, който 
може да влияе върху всяка стъпка от пътуването. Всъщност, 
макар че невинаги се признава специфичната роля, която 
могат да играят етническата или религиозната идентичност, 
за много малцинствени и коренни общности те може да са 
в сърцевината на тяхното решение да мигрират.

зависи не само от твърдата 
инфраструктура на оградите 
и морските патрули, но и от 
опростената класификация 
на цели държави в различни 
категории за обработка на 
търсещите убежище, до голяма 
степен пренебрегва особената 
динамика на миграцията на 
малцинствата и местното 
население. Всъщност тези 
политики в много случаи правят 
положението на някои общности, 
като например на африканците 
от земите на Юг от Сахара в 
Либия, още по-несигурно. И 
пряко, както беше посочено по-
горе, може дори да се разшири 
до принудителното репатриране 
на уязвими групи като 
афганистанските хазари в среда, 
в която рискът от целенасочено 
насилие остава висок. Сред 
хуманитарните агенции невинаги 
има достатъчно отчитане на 
бариерите и заплахите, които 
етническите или религиозните 
малцинства могат да срещнат 
при преселване, включително от 
страна на други бежанци.

Това обаче не означава, че трябва 
да се въведе преференциална 
система. Когато американският 
президент Доналд Тръмп 
обяви през януари 2017 г. 
намерението си да предостави 
на християнските бежанци 
приоритетно влизане в САЩ, 
неговите коментари бяха широко 
критикувани от Международната 
група за права на малцинствата 
(Minority Rights Group - МRG) и 

други правозащитни организации, 
които твърдяха, че такова 
действие би било не само 
несправедливо, но и рискува 
да създаде допълнителни 
напрежения и да засили 
опасността за бежанци с 
малцинствен произход. Вместо 
това са необходими адекватни 
предпазни мерки и защити, за да 
се гарантира, че бежанците от 
маргинализирани общности имат 
същия достъп до правосъдие, 
сигурност и основни услуги.

Това важи и за отношението 
към бежанците и търсещите 
убежище в Европа и 
признанието, че тези групи 
вероятно ще представляват 
растящо население от етнически 
и религиозни малцинства в 
тези страни. Към днешна дата 
дискусиите за ситуацията на 
милионите бежанци, наскоро 
изселени поради конфликт, 
се въртят около въпросите 
на миграцията и убежището, 
но по-ясното разбиране, че 
тези групи ще имат важен 
дял в приемащите страни, 
ще подкрепи подход, който 
инвестира в бъдещето им. 
Понастоящем обаче много 
правителства предприеха 
действия, които въпреки че 
удовлетворяват краткосрочните 
политически искания за 
„твърдост“ по отношение на 
имиграцията, вероятно ще 
създадат допълнителни бариери 
пред включването: например 
в Обединеното кралство 
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преследване, често се 
изправят пред нови бариери на 
изключване някъде другаде. За 
язидите (Yezidis), изтласкани от 
родните си места от зверствата 
на Ислямска държава в Ирак 
и Сирия (Islamic State of Iraq 
and al-Sham – ISIS) например, 
маргинализацията продължава 
далеч извън границите на Ирак, 
с отделни лагери, създадени 
в Гърция, за да защитават 
членовете на общността от 
атаки на други бежанци заради 
тяхната вяра. За много общности 
може да бъде трудно да не 
бъдат обект на дискриминация, 
особено в контекст, в който 
бежанците и мигрантите имат 
ограничени права и защита. 
В такива ситуации членовете 
на малцинствата могат да 
бъдат особено уязвими към 
експлоатация. Положението 
е още по-сложно за групи в 
малцинствени или коренни 
общности като жени, деца, хора 
с увреждания и ЛГБТКИ.1 Те 
се борят с множество форми 
на дискриминация и в резултат 
са изправени пред нарастващи 
заплахи от сексуално насилие, 
физически нападения и 
други нарушения на правата. 
Децата от ромски произход 
например, са особено уязвими 
към трафик в Европейския 
съюз (ЕС), където след това 
могат да бъдат заставени 
да извършват принудително 
секс, да просят, да извършват 
дребни престъпления 
или други дейности.

Разглеждането на миграцията 
през обектива на етническата 
и религиозната дискриминация 
също дава важна перспектива 
към самото пътуване и как 
различни етапи могат на 
свой ред да създадат нови 
предизвикателства в резултат 
на идентичността. Африканци, 
с произход на юг от Сахара в 
Северна Африка например, дори 
такива, които не принадлежат 
към малцинствата в страните 
си на произход, сега се 
оказват обекти на нападения 
в страни като Либия. Някои 
от тези общности, като 
например значителен брой 
африкански мигранти, които 
са се установили там по време 
на управлението на Муамар 
Кадафи, сега в действителност 
са малцинства в страната, със 
специфични предизвикателства 
и нужда от закрила. В други 
страни в региона, много 
мигранти изоставени години 
наред, с малка вероятност за 
завръщане или продължаване 
на пътуването си, сега се 
заселват и се утвърждават 
като постоянни общности.

Предизвикателствата остават 
дори и за онези, които достигат 
целта си. В Европа например, 
където вече се намират 
милиони хора, избягали от 
конфликти и маргинализация 
от Африка, Азия и Близкия 
изток, дискусиите обикновено се 
съсредоточават върху броя на 
пристигналите досега, степента 

предишния им живот – което ги 
поставя в ситуация да се борят 
с бедност и травми. На други 
места, в Синцзян, процентът на 
уйгурското (Uyghur) население 
постоянно намалява, след като 
миграцията на етноса хан (Han) 
е променила демографията 
на региона с цел, заедно с 
редица наложени проекти 
за развитие, да се засили 
правителственият контрол.

В Югоизточна Азия бързото 
развитие и експлоатацията на 
природните ресурси доведе 
до изселване на много местно 
население, като многобройните 
общности в Камбоджа, Лаос 
и Виетнам, прогонени от 
нарастващия брой язовири за 
добив на електроенергия от вода 
по река Меконг. Опустошаването 
на местната среда, от която те 
зависят, често се допуска заради 
слабо управление, корупция 
и вкоренена дискриминация. 
В Индонезия, където големи 
участъци от местните гори 
продължават да бъдат 
унищожавани от дърводобив, 
плантации за добив на палмово 
масло и минно дело, един 
фактор, който също има своя 
принос, е липсата на законно 
право на собственост за много 
коренни общности: само малка 
част от милионите хектари 
земя е законна, въпреки че 
неотдавнашните мерки на 
президента Джоко Уидодо за 
насърчаване на прехвърлянето 
на земя на коренните жители 

могат в бъдеще да помогнат за 
спирането на настоящата вълна 
на обезлесяване и изселване.

Заключение

Разбирането на миграцията 
от гледна точка на правата 
на малцинствата и коренното 
население предоставя важен 
обектив за оценка на динамиката 
на различните етапи от 
пътуването: изключването и 
преследването, които могат 
да доведат до първоначалното 
решение за миграция, начините, 
по които дискриминацията 
може в много голяма степен да 
оформи опита на движещите се 
мигранти и продължаващото 
наличие на етнически или 
религиозни предразсъдъци дори 
за онези, които имат шанс да 
достигнат желаната цел. Член 
на религиозно малцинство, 
изселен от Ирак или Сирия, 
след като стигне до Европа, 
вече не може да бъде нападан 
заради своята вяра – но статутът 
на бежанец и на представител 
на етническо малцинство 
може да доведе до различна 
форма на дискриминация.

Сегашният подход към 
управлението на миграцията, 
диктуван  от европейските страни 
не само на техните собствени 
граници, но и в други региони 
като Судан, се характеризира 
с наблюдение и ограничаване. 
Тази система, която обикновено 
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на подкрепа, която трябва 
да им бъде предоставена, и 
дали и как те трябва да бъдат 
разпределени в целия регион. 
Тази линия на мислене, която 
все повече е доминирана от 
гласове от политическото дясно, 
по правило се концентрира 
върху квотите, границите, 
ограничаването и други подобни. 
Но разглеждането на големия 
брой бежанци и мигранти, които 
сега са в Европа, като групи, 
които вероятно ще съставляват 
значителни малцинства в 
обозримото бъдеще, повдига 
различни въпроси. Какви 

предизвикателства ще 
изпитат, когато се борят да 
бъдат признати за членове на 
техните общества? Как могат 
да бъдат подпомагани в това? 
И какви ресурси, от жилища и 
езикови курсове до обучение и 
консултиране, са необходими за 
постигането на целта?
Ако погледнем обаче отвъд 
ситуацията в Европа, за 
малцинствата възникват 
различни въпроси. Едно 
решение, предложено като 
средство да се ограничи 
миграцията от развиващите 
се страни, е целева помощ 

Момче прави мехурчета в лагер край Дюнкерк, Франция, населен основно с търсещи 
убежище кюрди. 
Panos / George Georgiou

В резултат на различни 
конфликти в региона и 
трайната несигурност в много 
страни, Азия продължава 
да има голямо население 
от бежанци, някои от които 
формират отдавна установено, 
но все още дискриминирано 
малцинство в приемащите 
страни. Около 2,5 милиона 
афганистанци, включително 
1,4 милиона регистрирани 
бежанци, в момента живеят в 
Пакистан: много от тях са там в 
продължение на десетилетия, 
но все още са изложени на 
риск от депортиране. Други 
афганистанци, включително 
голяма част от преследваната 
общност хазара (Hazara), са 
избягали от Иран след 80-те 
години на миналия век. Там 
те също са изправени пред 
дискриминация, социално 
изключване и нарастващ натиск 
през последните години да се 
бият заедно с подкрепящите 
Асад сили в Сирия или да бъдат 
върнати насила в Афганистан. В 
резултат на това голям брой вече 
избират да емигрират отново към 
Европа, където те са изправени 
пред все по-равнодушен режим 
за предоставяне на убежище и 
пред заплаха от депортиране.

Много членове на малцинства 
се намират в състояние на 
почти непрекъснато изселване, 
включително и над 40 000 
шриланкийци, повечето от 
които принадлежат към 

мюсюлманското и тамилското 
малцинство в страната, 
които все още са разселени 
в резултат на гражданската 
война, завършила през 2009 г. 
Трудностите около завръщането 
им се отнасят до редица 
сложни фактори, включително 
продължителна несигурност в 
някои области, продължаващата 
военна окупация на земята 
и дискриминация, основана 
на пола. Това отразява 
съществените бариери, пред 
които маргинализираните 
общности могат да се изправят 
дори дълго след края на 
конфликта, ако не съществуват 
силни и справедливи 
системи за правата.
Все по-често обаче, особено 
на фона на главоломната 
урбанизация и икономическия 
растеж, развитието представлява 
сходна на конфликт заплаха 
за малцинствата и коренното 
население в региона, особено 
когато процесът включва 
различни форми на насилие, 
включително заграбване на 
земя, държавна принуда и 
друг натиск. Докато Китай 
поощрява голяма миграция 
към градовете, в същото 
време специфичното вземане 
на прицел на определени 
малцинства е повлияло тежко 
на техните културни традиции и 
препитание. Милиони тибетски 
номади са били насилствено 
урбанизирани през последните 
години, като много от тях са 
преместени в селища далеч от 
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за справяне с бедността и 
неравенството в страните на 
произход. Макар този подход 
да е критикуван, ако бъде 
приложен, той ще изисква ясно 
разбиране на динамиката на 
етническата и религиозната 
дискриминация в много 
държави, и ще трябва да бъде 
разработен с оглед на това 
обстоятелство. Поразително е 
колко безразлични за сметка 
на това са доминиращите 
в тази посока политики на 
ограничаване и наблюдение.

Устойчивата емиграция от Судан 
например, е била обусловена 
не само от желанието на много 
суданци за по-добър живот извън 
репресивната среда на страната 
им, но и от продължаващия 
конфликт в Дарфур, където 
населението от години е 
мишена на поръчково държавно 
насилие: въпреки действащото 
мирно споразумение, силите 
за сигурност и милициите 
продължават да изтласкват 
хиляди дарфурски граждани. 
Следователно, да се осигури 
прекратяване на това разселване 
чрез прилагане на защита на 
правата на човека за уязвимите 
малцинства в региона – Судан 
също така е голяма транзитна 
страна за търсещи убежище 
лица от Етиопия, Еритрея и 
други места – трябва да е 
ключов елемент за намаляване 
на нарушенията на правата. 
Но стратегията на ЕС се 
съсредоточи сериозно върху 

секюритизацията (бел. ред. 
осигуряване на безопасност 
чрез въвеждане на рестриктивни 
мерки), като стотици милиони 
долари бяха насочени към 
суданското правителство, за 
да ограничи миграционните 
потоци извън страната. В 
резултат ситуацията за хиляди 
търсещи убежище и мигранти 
драматично се влоши, като много 
от тях се сблъскват с арести, 
изтезания и депортиране.

По подобен начин в структурите 
на Европа мерките, които имат 
за цел да опростят и ускорят 
връщането на търсещите 
убежище, създадоха сериозни 
пропуски в защитата на 
правата, които рискуват 
да засегнат несъразмерно 
много малцинствата. Такъв 
беше например случаят с 
въвеждането на многостепенна 
система за регистрация след 
кризата с бежанците през 
2015 г. Системата предостави 
преференциално третиране 
на някои националности, като 
същевременно намали правата 
на други, включително на 
афганистанците. Това изложи на 
опасност граждани от всякакъв 
произход, избягали от конфликта 
в Афганистан, включително 
редица групи като християни и 
етнически хазари, изправени 
пред високи нива на опасност 
заради тяхната самоличност. 
Наскоро проведено проучване 
за насилствено завръщани 
в тяхната страна на много 

изселване остава висока.
В много случаи разселването е 
кулминацията на дълъг процес 
на изключване, вкоренен 
в предразсъдъци и правна 
дискриминация. Това е особено 
валидно за преследваното 
малцинство рохингя в Мианмар, 
което е преживяло десетилетия 
на грубо отношение от страна на 
властите. Постоянното отнемане 
на правата на представителите 
му като граждани, отразено през 
последните години в отказаното 
им право на глас и описването 
им от висши служители като 
„бенгалци“, изигра важна роля 
в допускането на последната 

вълна от насилие срещу тях: от 
август 2017 г., след убийството на 
войници от въоръжена групировка, 
военните операции в щата Ракин 
доведоха до принудителното 
преселване на около 700 000 
рохингя от страната, предимно в 
съседен Бангладеш, където те сега 
са изправени пред нарастваща 
хуманитарна криза и заплахата 
от връщане. Всяко дългосрочно 
решение за тяхното положение 
извън непосредствените им 
нужди от закрила ще трябва да 
включва всеобхватен процес 
на реинтеграция и гаранции 
за сигурно и справедливо 
бъдеще за общността.

Тайландски полицай проверява документите на мюсюлманка на контролно-пропускателен пункт 
в Патани, в южен Тайланд.  Panos / Adam Dean.



тръбопроводът “Дакота Аксес” 
(Dakota Access), доведе до 
големи протести на жители 
и привърженици на близкия 
индиански резерват Стояща 
скала (Standing Rock), които 
гледат на строителството му като 
на заплаха за водоснабдяването 
на района и за древните 
гробища. Полицията е обвинена, 
че използва прекомерна сила, 
включително водни оръдия, 
гумени куршуми и сълзотворен 
газ, за да изгони протестиращите 
от мястото. Лидерите на 
общността се опасяват, че ако, 
което е възможно, се стигне до 
изтичане на петрол, местните 
жители може да се наложи да 
се справят със замърсяването 
на водата и унищожаването 
на местния риболов, лова и 
селското стопанство – ситуация, 
която би застрашила бъдещето 
на резервата. Докато в повечето 
случаи това не включва пряко 
преместване, последиците за 
околната среда и човешкото 
здраве в крайна сметка биха 
могли да принудят жителите да 
търсят нови местообитания.

Азия

Много азиатски страни 
продължават да се борят с 
наследството на колониализма и 
общностните разделения, което 
води до миграция и изселване 
в региона. В Бангладеш 
например, в десетилетията след 
разделянето на Индия през 1947 
г., милиони членове на индуското 

малцинство напускат страната 
вследствие на дискриминация 
и заграбване на земята им: в 
резултат на това делът им от 
общото население е спаднал от 
22 на сто до по-малко от 9 на 
сто днес. Според някои оценки 
повече от 11 милиона индуси 
са напуснали страната през 
последните 50 години, което 
поражда опасения, че ако тази 
тенденция продължи, общността 
може трайно да намалее през 
следващите десетилетия.

Както навсякъде, това подчертава 
значението на стабилни 
структурни рамки по правата на 
малцинствата за предотвратяване 
на изселването или миграцията. В 
Индия например продължаващите 
изблици на етническо и 
религиозно насилие – често 
пъти поради безнаказаността 
на извършителите и липсата на 
защита за жертвите – доведоха 
до постоянното изселване на 
някои общности от домовете им 
и допринесоха за сегрегацията 
на малцинствата. Това включва 
изселването на повече от 50 
000 души в Утар Прадеш през 
септември 2013 г. във вълна 
от антимюсюлманско насилие, 
като много от тях все още не 
са се завърнали в домовете 
си. На фона на нарастващия 
национализъм и все по-
дискриминационната политика 
на лидера на партията „Бхаратия 
джаната“ (Bharatiya Janata) 
Нарендра Моди, заплахата 
от нови инциденти на масово 
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търсещи убежище афганистанци 
показа, че впоследствие някои 
от тях са станали обект на 
убийства, тормоз и различни 
форми на дискриминация.

Но за много малцинства и 
коренно население ситуацията 
може да се схване по-точно, 
като се разгледа вътрешното 
разселване: действително някои 
от най-преследваните групи 
никога не напускат страната си, 
но могат да живеят в състояние 
на почти постоянно изселване. 
В Турция например, милиони 
кюрди са били разселени след 
избухването на конфликта между 
правителството и Кюрдската 
работническа партия (Kurdish 
Workers’ Party – РКК) през 1984 
г. Държава с едно от най-
големите бежански населения 
в света, Турция същевременно 
продължава да изселва 
преобладаващо кюрдски цивилни 
граждани чрез своите военни 
действия като унищожаването 
на град Диарбекир: смята се, че 
операциите там и в Югоизточна 
Турция между юли 2015 г. и 
декември 2016 г. са разселили 
до половин милион цивилни. 
Оттогава бившите жители 
на този район се борят да 
възстановят начина си на живот.

Миграцията може да бъде 
обусловена също така от 
значителна бедност или 
маргинализация. Макар да 
не се ограничават само до 
малцинствата и коренното 

население, понякога бедността 
и маргинализацията може 
да се отразят върху тях в 
непропорционални размери. 
Казусът с Маршаловите острови, 
където се извършват ядрени 
опити по време на Студената 
война, които лишават голям 
брой жители от техните домове 
и средства за препитание, може 
да послужи за пример: липсата 
на ресурси и продължаващото 
изселване, които сега са резултат 
от промяната на климата, карат 
голяма част от населението 
на страната да търси работа 
другаде. Повече от една трета от 
населението понастоящем живее 
в САЩ.

Положението на работниците 
имигранти също може 
да доведе до значителни 
предизвикателства, тъй като 
имигрантите могат да се окажат 
обект на атаки като малцинство 
в държавата, в която живеят. 
Такъв е случаят с голямото 
мигриращо население от 
Централна Азия – около една 
пета от работещото население 
на Узбекистан например, сега 
се намира извън страната, като 
основно е в Русия. Ксенофобията 
и все по-враждебната 
регулаторна среда правят много 
хора уязвими на престъпления от 
омраза, тормоз и депортиране. 
Мнозина са нащрек за проверки 
от службите за сигурност и 
сега имигрантите от Централна 
Азия са силно уязвимо 
малцинство вътре в Русия.
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към Чили: повече от 100 000 
хаитяни, които са около 1% от 
населението на Хаити, както 
се твърди, са влезли в Чили 
през 2017 г. Но при положение, 
че чилийските власти сега се 
опитват да наложат по-строги 
правила за имиграцията, 
хаитяните в Чили могат да 
се окажат в бъдеще пред 
нарастващи ограничения.

В САЩ от избирането на 
Доналд Тръмп за президент 
правителството засили 
антиимигрантската си реторика 
и приложи в страната и на 
границата с Мексико агресивна 
политика на задържане и 
депортиране. Освен това към 
правителствения опит за отмяна 
на програмата за Отложено 
действие за пристигане на деца 
(Deferred Action for Childhood 
Arrivals – DACA), инициатива 
на предишната администрация 
като временно средство 
за незаконните имигранти, 
пристигнали в САЩ като деца, за 
да имат достъп до образование 
и работа, администрацията 
на Тръмп наложи още по-
сурови стратегии за контрол 
на имигрантите и търсещите 
убежище, пристигащи в САЩ – 
включително широко осъденото 
отделяне на деца на търсещи 
убежище от техните родители, 
анулирано едва през юни 2018 
г. след международни протести. 
Тези мерки са придружени от 
чести случаи на расистки и 
дискриминационен език спрямо 

мигрантите, мюсюлманите и 
други малцинства, особено 
от самия Тръмп, което от 
своя страна допринесе за 
влошаването на средата 
в страната за тези групи. 
Според данни, публикувани 
от Съвета за американско-
ислямски отношения (Council 
on American-Islamic Relations 
- CAIR), годишният брой на 
регистрираните от организацията 
престъпления от омраза срещу 
мюсюлмани се е увеличил 
с 15 % през 2017 г., след 
увеличението от 44 % през 
предходната година – развитие, 
приписвано отчасти на езика на 
противопоставянето на Тръмп 
и редица дискриминационни 
мерки, наложени от неговата 
администрация. Те включват 
забрана за пътуване на граждани 
от редица страни с мюсюлманско 
мнозинство, включително 
Иран, Либия, Сомалия, Сирия 
и Йемен, противоречива и 
силно критикувана част от 
законодателството, окончателно 
одобрена като конституционна от 
Върховния съд през юни 2018 г.

В цяла Северна Америка, 
докато местните народи след 
дълъг период на насилие и 
изселване вече са получили 
много по-голямо признаване 
за своите права, общностите 
днес са изправени пред 
нови заплахи от добивната 
промишленост, развивана в 
близост до тяхната територия. 
Най-известният от тези случаи, 
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Трябва да се отбележи също 
така, че докато насилието 
може да бъде мощна причина 
за миграция – например 
криминалното насилие и 
някои от най-високите нива 
на убийства в света водят 
до миграция през Централна 
Америка в САЩ – все пак може 
да действа и дискриминационен 
аспект. Голяма част от 
жестокото насилие в 
Гватемала, свързано с бандите 
например, е засегнало твърде 
много коренните общности: 
десетилетия на конфликт и 
дискриминация са ги оставили 
бедни и маргинализирани, с 
малко средства за защита от 
полицията или от съдебната 
власт. Всъщност в много 
случаи тяхното положение се 
влошава от преследване от 
страна на властите. Докато 
масово се съобщава за лошо 
отношение към търсещите 
убежище и техните семейства в 
Съединените щати, репресиите 
в Мексико за имигрантите 
от Централна Америка, по-
специално срещу представители 
на местни общности са по-
слабо отразявани. В значителна 
степен това е довело не само до 
преследването на чуждестранни 
граждани, включително 
много жени и деца, но също 
и до арести и сплашване 
на коренно мексиканско 
население от полицията.

Накрая, когато разглеждаме 
миграцията и изселването, е 

важно да осъзнаем, че тези сили 
могат да засегнат малцинствата 
и коренното население 
по сложни начини, които 
често остават неразпознати. 
Джентрификацията 2 в 
градовете е пример за процес, 
който, често критикуван, не 
се разглежда непременно 
като расово дискриминиращо 
явление. И все пак в много 
случаи въздействията й засягат 
най-тежко някои общности. 
В Австралия аборигените, които 
преди десетилетия в резултат на 
изселване от техните земи първо 
се преместват в градски райони 
като Бризбейн, сега са изправени 
пред по-нататъшно разселване, 
тъй като повишаващите се 
цени на собствеността ги 
изтласкват от центъра към 
периферията в процеса, при 
който се разпадат крехки 
мрежи от общности и връзка.

Европа

В Европа дискусиите за 
миграцията от 2015 г. насам 
се съсредоточават върху 
бежанската криза, когато 
броят на търсещите убежище 
и мигрантите, пътуващи в ЕС, 
се увеличи драстично, което 
се дължеше в голяма степен 
на конфликти и насилие в 
Близкия изток, Азия и Африка. 
По-специално Гърция и Италия, 
поради географското им 
местоположение, приеха стотици 
хиляди нови пристигащи, които 
бяха преминали през Турция 
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или Либия, за да стигнат до 
техните брегове. Германия 
също прие голям брой хора в 
резултат на своята относително 
благоразположена политика 
в областта на даването на 
убежище по време на първия 
масов поток през 2015 г.: към 
края на 2017 г. в страната живеят 
малко под 1 милион души, 
признати за бежанци.

Тази ситуация доведе до растяща 
обратна реакция на населението: 
в Германия например, която е 
сред най-засегнатите страни, 
правителството на Ангела 
Меркел беше принудено от 
коалиционния си партньор да 
се съгласи през юли 2018 г. 
с една значително по-строга 
имиграционна политика, при 
която на търсещите убежище, 
регистрирани другаде в Европа, 
ще се отказва влизане. Някои от 
най-гръмогласните в осъждането 
на имигранти и бежанци държави 
обаче, такива като Словакия, 
парадоксално приеха само много 
малко бройки. 

Растящата враждебност сред 
населението към имигрантите и 
към лицата, търсещи убежище 
– враждебност, която, като се 
вземе предвид, че мнозинството 
са от мюсюлмански страни, 
беше подсилена от расизъм и 
ислямофобски настроения, – 
засили позицията на десни и 
националистически групи, които 
се опитаха да се възползват от 
това негодувание. В Унгария 

правителството на Виктор Орбан 
създаде една все по-репресивна 
среда за имигрантите: Орбан 
очерта заплахата от миграция 
в категорично религиозни 
и етнически термини, като 
заяви през февруари 2018, 
че „християнството е нашата 
последна надежда“ срещу 
„ислямизацията“ на Европа и че 
масовата миграция в региона, 
по-специално от Африка, 
олицетворява „нашите най-
лоши кошмари“. Ефектите от 
антимигрантската реторика все 
повече се усещат не само от 
бежанците и лицата, търсещи 
убежище, но и от установените 
имигрантски и малцинствени 
населения в Европа, тъй като 
определени групи се стремят 
да използват тези чувства, за 
да заклеймят етническите и 
религиозните малцинства в 
рамките на своите граници. Във 
Франция например, реториката 
на Марин льо Пен, лидер на 

Във Франция 
например, 
изселванията през 
2017 г. извадиха 
около 11 300 роми 
от домовете им – три 
от всеки пет ромски 
домакинства.

например, голям път през 
тропическите гори в източната 
част на Перу, одобрен от 
Националния конгрес на 
страната през януари 2018 г., 
е оспорен от активисти, които 
твърдят, че изграждането му ще 
насърчи незаконната сеч и ще 
ускори изселването на коренните 
народи в района, включително 
племена, с които преди това не 
е влизано в контакт. Наистина, 
заедно с често опустошителните 
въздействия върху околната 
среда, допълнителна заплаха 
от добивната промишленост 
е пристигането на голяма 
външна работна сила, която 
в много случаи е замесена 
в широко разпространено 
насилие и експлоатация на 
коренното население. 

Докато високите равнища на 
насилие в много страни от 
региона засягат всички цивилни 
лица, на риск са изложени 
най-вече маргинализираните 
общности. В Колумбия, въпреки 
подписването на споразумение 
за мир през 2016 г., за да се 
сложи край на продължителния 
граждански конфликт в страната, 
изселването от въоръжени 
групировки продължи. Това 
засяга непропорционално много 
афро-колумбийските и коренните 
общности. Те съставляват 
над една четвърт (26 %) от 
повече от 139 000 насилствено 
разселени в страната между 
януари и октомври 2017 г., 
което удвоява дела им в цялото 

национално население. Много 
от тези разселени лица могат 
в крайна сметка да мигрират 
към градовете, където като 
новопристигнали те могат да 
имат още по-малко възможности, 
отколкото хората, които 
принадлежат към установените 
малцинствени общности.

Бедността и расизмът 
продължават да бъдат мощни 
двигатели за миграцията и 
изселването, което се илюстрира 
от положението на етническите 
хаитяни в самата Хаити и 
другаде. С огромното мнозинство 
от населението си от африкански 
произход, Хаити отдавна 
се бори с предразсъдъци и 
очерняне, особено от своя 
съсед, Доминиканската 
република (ДР). Хаитяните в 
ДР са 1 милион, включително 
доминиканско-хаитянско 
малцинство – местни жители от 
поколения, както и имигранти 
от Хаити, но тези хора отдавна 
са заклеймени в страната и 
са обект на експлоатация, 
липса на документация и 
периодични изблици на насилие. 
Неотдавнашните репресии от 
страна на властите прогониха 
от страната десетки хиляди 
хаитяни, включително много от 
тях с право на доминиканско 
гражданство, и много други, 
на които на границата беше 
отказано влизане. Това 
развитие, заедно с по-строгите 
имиграционни закони в САЩ, 
доведе до скок на миграцията 
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Националния фронт, често 
обединява опасностите, свързани 
с имиграцията, със заплахата, 
която ислямът представлява 
за „френските“ ценности.

Докато в повечето страни 
крайно десни партии все още 
не са постигнали мнозинство, 
присъствието им в редица 
коалиционни правителства в 
региона им дава значително 
влияние върху политиката. 
Датската Народна партия, която 
публично се противопоставя 
на мултикултурализма и 
етническото разнообразие в 
Дания, понастоящем е в съюз 
с коалиционното правителство 
на Ларс Льоке Расмусен и 
призовава за политика на 
задължителна асимилация 
на малцинствата в страната, 
особено на мюсюлманите. 
Растящото им политическо 
влияние вероятно е допринесло 
за неотдавнашното одобрение 
в страната на противоречивите 
„закони за гетата” 3, поредица 
от мерки, насочени конкретно 
към имигрантските квартали с 
ниски доходи, които включват 
отделянето на деца, по-големи 
от една година за 25 часа 
задължително образование 
за „датските ценности“.

Въздействието, което тези 
политики може да имат 
върху отдавна установените 
малцинства, се илюстрира също 
и от скандала около отношението 
към т.нар. „поколение 

Уиндръш” 4, термин, който се 
използва за десетките хиляди 
мъже, жени и деца, дошли да 
работят в Обединеното кралство 
(Великобритания) след Втората 
световна война, много от които 
се намират там в продължение 
на десетилетия. Прилагането 
на „враждебната среда” 5 на 
министър-председателя Тереза 
Мей, започнало през 2012 г., 
доведе до превръщането в 
мишена на много възрастни 
британски жители, които, 
въпреки че са прекарали по-
голямата част от живота си в 
страната и са плащали данъци, 
внезапно се оказаха изключени 
от обществените услуги и дори 
застрашени от депортиране, ако 
не са успели да оформят своя 
статут. След обществен протест 
правителството се извини и 
обеща да намери решение за 
тяхното положение, но случаят 
е показателен за това как 
миграционните политики могат да 
имат дълбоко дискриминационно 
въздействие върху малцинствата.

В цяла Европа също така 
продължава общественото 
очерняне на ромското 
население, подхранвано от 
дълбоко вкоренени стереотипи, 
които свързват ромите с 
престъпността и придават 
на членовете на общността 
ролята на граждани от втора 
класа. Въпреки че са в Европа 
от векове, ромите все още са 
стигматизирани за тяхната 
етническа принадлежност и 
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за бежанците (the Norwegian 
Refugee Council of internally 
displaced persons – IDPs) от 2017 
г. в провинция Борно (Borno), 
където е голямата част от 
конфликта, установи, че само 
14 % са планирали да напуснат 
в близко бъдеще: 23 % от 
разселените възнамеряват да 
останат в сегашния си район 
на преместване, а други 63 % 
искат да напуснат, но нямат на 
разположение план или времеви 
график, за да го направят.

Преместване на общности може 
да възникне като резултат 
от системна дискриминация 
и в период на относителен 
мир. Коренните народи в 
Африка отдавна са уязвими 
на  завладяване на земите им 
и изселване от потомствената 
им територия от правителства и 
корпорации, които възнамеряват 
да създадат туристически 
хижи, да развиват добивна 
промишленост и дори да 
създават природни паркове. От 
бушмените (Bushmen) в Калахари 
в Ботсвана, на които е отказан 
достъп до земята им заради 
новооткритата мина за добив 
на диаманти „Гагу”, до масаите 
(Maasai) в Танзания, чиито колиби 
са подложени многократно на 
изгаряне, а те на насилие, за 
да бъде построена луксозна 
ловна хижа в Националния парк 
Серенгети, туземните общности 
в много случаи са изтласквани 
до границите на своите земи 
или са принудени да се заселят 

в близките градове, без достъп 
до ресурсите, от които зависят 
препитанието и идентичността 
им. Това е съвсем различна 
форма на миграция – която 
често оставя въпросните 
общности на близко разстояние 
до бившите им домове, но 
напълно отдалечени от живота, 
който са водили от поколения.

Северна и Южна Америка

Местните общности в Северна 
и Южна Америка отдавна се 
борят с ендемичния проблем на 
завладяването на земя, което 
често става с участието на 
представители на държавата, 
военни сили и корпорации, 
както и на въоръжени горски 
работници, собственици 
и управители на ранчо и 
престъпни банди. Докато 
постепенното унищожаване 
на природни местообитания 
като амазонската гора води до 
тежки екологични последици, 
то често включва също толкова 
опустошително изтръгване на 
коренните народи от техните 
територии. Съпротивата 
на общностите обикновено 
се сблъсква с екстремно 
насилие, предназначено да 
потисне по-нататъшното 
противопоставяне и да ускори 
напускането на земите им.

Проектите за развитие са 
друг потенциален източник 
на несигурност и разселване: 
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историята им на номадско 
придвижване. В Италия, където 
има нарастваща подкрепа 
за репресивни мерки срещу 
мигрантите и търсещите 
убежище в страната, ромите са 
мишена не само на крайнодесни 
„бдителни“ граждани, но и на 
политици, медии и държавни 
служители. След назначаването 
му за министър на вътрешните 
работи през юни 2018 г. десният 
политик Матео Салвини призова 
за национално преброяване 
на ромите в страната с цел 
депортиране на лицата без 
италианско гражданство. 
Това отношение, обаче, 
далеч не е изключение: в 
цяла Европа ромите редовно 
биват стигматизирани от 
националистически настроени 
политици, които често ги 
представят като аутсайдери.

Дискриминацията срещу ромите 
в Европа често е подкрепена 
от възприемането им като 
„номадско“ население, въпреки 
че по-голямата част от тях 
сега води уседнал живот. По 
ирония на съдбата, широко 
разпространената практика 
на изселвания служи само за 
непрекъснатото създаване 
на откъснато от корените си 
население в много страни, 
което издига голяма бариера 
пред приобщаването и 
интеграцията. Във Франция 
например, изселванията през 
2017 г. извадиха около 11 300 
роми от домовете им – три от 

всеки пет ромски домакинства. 
Осигуряването на сигурно и 
устойчиво бъдеще за ромите в 
Европа изисква да се сложи край 
на този цикъл на изселване.

Близък изток  
и Северна Африка

Повишаването на равнищата на 
етническо и религиозно насилие в 
Близкия изток е основна причина 
за принудително преселване 
в региона. В много случаи, 
особено в Ирак, малцинствата 
са специфична цел за нападения 
на въоръжени групи като ИСИС, 
от които следва не само смърт, 
наранявания и поробване на 
хиляди хора, но и изселването 
на малцинствените общности 
от техните родни места. 
Според някои оценки, до 90 
% от населението от язиди в 
Синджар са били разселени през 
2014 г. заради насилие, като 
мнозинството все още не могат 
да се завърнат по родните си 
места. Значителна част от тях 
сега се намират в Европа, а други 
са в капана на лагери в Ирак 
или в съседни страни с малка 
вероятност за презаселване в 
близко бъдеще. Това прави много 
реална възможността голямата 
част от тази общност, живяла в 
района в продължение на много 
векове, да емигрира завинаги.
Неправилно е обаче това да се 
разглежда само като резултат 
на неотдавнашния конфликт: 
язидите, както други малцинства, 

да се върнат по домовете 
си. Предизвикателствата, 
свързани с гарантирането на 
безопасността и реинтеграцията 
на мюсюлманите от 
ЦАР, се простират отвъд 
непосредствените въпроси на 
сигурността до гарантирането 
също така на правата 
на земя, компенсация и 
вътрешнообщностно помирение.

Докато в Африка на юг от 
Сахара има големи имигрантски 
поселения, включително милиони 
бежанци, които са потърсили 
убежище в страни като Уганда, те 
често се оказват несправедливо 
обвинени от служебни лица и 
местни жители, че са заплаха 
за сигурността. В Кения както 
сомалийските бежанци, така 
и етническите сомалийски 
кенийци редовно стават прицел 
за властите след атаките на 
терористичната организация 
Ал Шабаб (Al-Shabaab): 
уязвимостта им се изостря 
от широко разпространената 
корупция и дискриминация 
сред полицейските сили. В 
Южна Африка по подобен 
начин мигрантите от Мозамбик, 
Зимбабве и други държави 
продължават да бъдат 
жертви на престъпления 
от омраза, които в голяма 
степен се допускат от слаба 
съдебна система и популярен 
дискурс, който ги обвинява за 
престъпленията, безработицата 
и други социални злини.

Дори когато погледнем към 
добре установени маршрути, 
като например, между 
Африканския рог и Йемен, 
последните събития навеждат 
на мисълта, че определени 
етнически групи в резултат на 
преследване може да бъдат 
непропорционално представени 
в миграционните потоци. Такъв 
е случаят в Етиопия, където 
данните подсказват, че голяма 
част от емигрантите от тази 
страна са от обсадената общност 
оромо. Докато придвижването 
е много опасно и редовно 
се съобщава за отвличания, 
изтезаниия и изнасилвания 
на емигранти от трафиканти 
и престъпни групировки, 
в самата Етиопия стотици 
протестиращи бяха убити, а 
хиляди други бяха задържани 
като част от репресиите 
срещу опозицията, насочени 
в частност срещу оромо.

В някои случаи продължителното 
разселване води до това, че 
някои членове на общността 
решават да се установят за 
постоянно на друго място, 
развитие, което може да има 
трайни социални и демографски 
последици. В Нигерия 
продължилата несигурност в 
резултат на бунтовническите 
действия на военната 
организация Боко Харам остави 
много хора без възможност 
да се завърнат. Проучване 
на вътрешно разселени лица 
(ВРЛ) на Норвежкия съвет 
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отдавна страдат от преследване 
поради вярата си. Иракските 
християни например са били 
1,4 милиона или дори повече 
преди нахлуването през 2003 
г., водено от САЩ, но сега се 
смята, че са около 300 000 
поради постоянния процес на 
емиграция в опит да избегнат 
преследването в родната си 
страна. Освен това конкретните 
предизвикателства, пред които 
са изправени малцинствата, 
може да не бъдат обхванати от 
статистиката. Продължаващият 
конфликт в Сирия, който 
досега създаде 5,6 милиона 
бежанци и около 6,6 милиона 
други вътрешно разселени 
лица (ВРЛ), съсипа живота на 
сирийци от всякакъв произход. 
Но докато данните за дела на 
малцинствата, разселени в 
страната или извън нея са неясни, 
има многобройни съобщения 
за специфичните трудности, 
които маргинализираните 
общности са имали като бежанци 
в Йордания, Ливан и другаде, 
както от граждани в приемащите 
страни, така и от други сирийци 
от общности от мнозинствата.

Докато насилственото разселване 
се превърна в основен 
инструмент за бойците, които 
искат да премахнат общностите 
от областите под свой контрол, 
в региона има постоянен процес 
на изолиране и разделяне, 
вследствие на който градове, 
региони и цели държави  губят 
своите малцинствени населения. 

Превозването по въздух на 
19 йеменски евреи от Израел 
през 2016 г., което остави 
по-малко от 50 в страната, се 
разглежда като сигнал за края 
на една общност, която някога е 
наброявала около 50 000 членове 
и е била установена в Йемен в 
продължение на две хилядолетия. 
Този процес обаче продължава 
десетилетия, като някога 
процъфтяващи общности в страни 
като Египет вече изчезнаха.

Сред най-застрашените хора в 
региона обаче е значителната 
група от африканци от Африка 
на юг от Сахара, като много от 
тях търсят убежище и голям брой 
от които в момента се намират 
там. Особено застрашени са 
стотиците хиляди имигранти в 
Либия, които в транзитния си път 
към Европа или блокирани след 
падането на Кадафи сега са под 
прицел от силите за сигурност, 
милициите и въоръжените 
групировки. Въпреки че има 
широко разгласени сведения за 
изтезания, сексуално насилие и 
поробване на имигранти, много от 
които са уязвими не само заради 
етническата им принадлежност, 
но и като немюсюлмани, 
секюритизацията и политиките 
за ограничаване, провеждани от 
западните страни заплашват да 
поставят африканските мигранти 
в още по-рискова  ситуация.

Докато Либия е обхваната от 
несигурност и слабо управление 
от 2011 г. насам, на други 

места в региона правителствата 
също са възприели подобни 
враждебни нагласи към 
африканските малцинства в 
своите страни. В Израел, където 
хиляди – предимно еритрейци 
и суданци – са потърсили 
убежище, премиерът Бенямин 
Нетаняху заплаши с масови 
депортации, които биха могли 
да изправят много хора пред 
риск от преследване. Въпреки 
постигането на споразумение с 
ООН за преселване на някои от 
търсещите убежище в Европа и 
разрешаване на други да останат 
в Израел, през април 2018 г. 
правителството го наруши и в 
момента бъдещето на тези хора 
остава несигурно.

Африка

Докато дискусиите около 
африканската миграция често се 
фокусират върху придвижването 
от страните на юг от Сахара 
към Северна Африка и Европа, 
по-голямата част от миграцията 
се осъществява вътрешно в 
региона, независимо дали под 
формата на международна 
миграция към държави като 
Южна Африка или вътрешно 
разселване в резултат от 
конфликт. В Южен Судан 
например, разпространението 
на етническия конфликт 
между силите, които са верни 
на президента на племето 
динка (Dinka) Силва Киър, и 
на бившия вицепрезидент на 

племето нуер (Nuer) Рийк Макар 
не само доведе до десетки 
хиляди смъртни случаи след 
декември 2013 г., но също 
така предизвика разселването 
на повече от една трета от 
населението, включително 
1,9 милиона вътрешно 
разселени лица и повече от 
2,6 милиона бежанци, предимно 
в съседни държави. Трагично 
е, че все по-често етническите 
измерения на конфликта сега се 
възпроизвеждат извън страната: 
през юни 2018 г. 15 души бяха 
арестувани след като избухнаха 
сражения между бежанци от 
динка и нуер в Уганда по време 
на мач за Световната купа, които 
взеха четири жертви.

В Централноафриканската 
република (ЦАР), след като 
избухва конфликтът през 2013 
г., се разгоря безпрецедентно 
общо насилие и в мишени на 
съперничещи се милиции се 
превръщат както християни, 
така и мюсюлмани; повече 
от 580 000 бежанци остават 
извън страната, а други 680 
000 са вътрешно разселени. 
Преобладаващото мнозинство от 
засегнатите лица принадлежат 
към мюсюлманското 
малцинство, което преди това 
съставлява около 15 % от 
населението: при положение, 
че 80 % от населението е 
принудено да напусне ЦАР 
вследствие на първоначалното 
насилие, само малка част от 
тях до този момент успяха 


