
 

 

  

ПЛАН ЗА БОРБА 
С РАСИЗМА И 
КСЕНОФОБИЯТА 
В НАВАРА 

2021-2026г.  

  

 
  

 
 

 

 

  
 



СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Увод 2  

Защо е необходим План срещу расизма и ксенофобията в Навара? началната точка 3  

Какъв е Планът? 8  

Каква теоретична рамка? 9  

Кои са участвали? 10  

Техники за участие 12  

Каква е общата цел на Плана? 13  

Кои са областите и осите на дискриминация, обхванати от Плана? 14  

Кои са ръководните принципи за действие? 15  

Какви са стратегическите насоки, конкретните цели и мерки? 16  

Какво е предложението за създаване на обществена служба за обслужване на жертвите 

на расизма и ксенофобията?  21  

Структура на службата 22  

Осигуряване на пълноценно обслужване (присъствено, телефонно и спешно) 22  

Координация между агенти от публични и частни структури 23  

Работа в мрежа със социалните институции 23  

Функции и видове намеса от Службата 24  

  



    
  

Изпълнително резюме 
   

2  

   

 

 

 

Увод 
  

Документът, който представяме, е 

замислен в отговор на 

предизвикателството да се върви към 

изграждането на едно по-почтено 

общество, план за дебати в 

общественото пространство относно 

необходимостта от признаване на 

другия.  План за изграждане на една 

уважаваща и уважавана Навара.  

  

Планът не би бил възможен без 

активното участие на много 

институциии и лица, които щедро и 

безкористно ни предоставиха своето 

време и знания. По тази причина бихме 

и скали да благодарим на Генерална 

дирекция "Миграционни политики" за 

това, че е движеща сила в целия този 

процес, като се ангажира с 

разработването и изпълнението на 

Плана за борба с расизма и 

ксенофобията. На останалите 

администрации, благодарим за всички 

свидетелски показания и за получената 

подкрепа. На правоприлагащите 

органи, както и на Министерството на 

правосъдието, за чудесното посрещане 

на всички нива.    

  

 
 

 
  

    

 
 
 

 
На социалните структури и организации 

на общността, за тяхната помощ и за 

поетия огромен и постоянен 

ангажимент, в полза на равенството, 

уважението и съвместното 

съществуване. И, разбира се, на всички 

граждани, участвали в този процес, 

предоставяйки безценна информация 

от първа ръка.  

Благодаря.  

Eskerrik Asko.  

Ръководство и координация: Генерална 
дирекция "Миграционни политики" - Служба Ayllu 
за междукултурно съжителство и борба с 
расизма и ксенофобията 
 

Изследователски, редакционен и 
консултантски екип: 
Изследователски екип "Общества в движение" 
(ESOMI), Университет на Коруня  
Паула Алонсо Прадо  
Беатрис Круз Регерас 
Кейна Еспинейра Гонсалес 
Мария Гонсалес Флорес 
Лаура Осо Касас 
Обдулия Табоадела Алварес 
 
Сътрудници: 
Диего Лопес де Лера 
Росио Очоа Сантос 
Андреа Соуто Гарсия 
Едесга 
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Днес, повече от всякога, трябва да се 

борим с омразата към различието. В 

сложните, разнообразни и променящи се 

общества е крайно необходимо борбата 

срещу расизма и дискриминацията да 

стане отличителен белег на обществените 

политики, които са най-ангажирани с 

равенството.  По-долу представяме някои 

от резултатите от извършената 

диагностика, които дават представа за 

началната точка, върху която работим в 

случая на Навара.   

 

  

Диагнозата разкри основните междусекторни области на интервенция 

(институционални действия, предотвратяване на инциденти и престъпления от 

омраза, укрепване на социалната и обществената структура), както и секторните 

области на интервенция (жилищно настаняване, работа, здравеопазване, 

образование, спорт/развлечение и свободно време). От диагнозата произтичат и 

основните стратегически насоки на интервенцията (превенция, защита, компенсация) 

и оттук следва значението на междусекторния подход, основан на пола.  

  

Престъпления от омраза 

Навара поддържа нисък процент на 

престъпност, както в общ план, така и 

спрямо престъпленията от омраза. 

Въпреки новостта, те се увеличават 

през последните години. Най-

разпространените престъпления от 

омраза в Навара са свързаните с 

идеологията и расизма и/или 

ксенофобията, включително 

антициганизма. Представители на 

въоръжените сили и дори на съдебната 

власт изразяват съмнения при 

изслушването на свидетелите и относно 

важни въпроси, като например дали 

деянието се счита за престъпление или 

нарушение. Решението се крие във 

всеобхватно обучение на всички 

служители, повече и по-добри 

протоколи за действие и до известна 

степен, по-голяма регулаторна яснота.  

Инциденти от омраза 

Това са действия, мотивирани от 

предразсъдъци към определени групи, 

които, въпреки че не стигат до 

престъпление, могат да имат 

отрицателно въздействие върху 

жертвите.  Важно е да се даде гласност 

на онези действия от омраза, които не 

са престъпления, но оказват влияние 

върху живота на жертвите.  Трябва да 

събираме и координираме по-добре 

статистическите данни, за да защитим, 

възстановим и отразим вярно 

действителността.  

  

Отношение към имиграцията 

Анализът на изказванията на 

населението на Навара предвид 

имиграцията разкрива три вида 

разкази:  

 
Защо е необходим 
План за борба срещу 
расизма и 
ксенофобията в 
Навара?  
Началната точка  
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 "Толерантното изказване", основано на 

положителни аргументи, въпреки че се 

фокусира върху утилитаристичните 

разкази. Имиграцията е положителна, 

защото е полезна за обществото на 

Навара, най-вече в икономически и 

демографски план.  Този тип разкази 

предполага толерантност "на къси 

разстояния", която изчезва в ситуация, 

където тази полезност е "по-малко 

оправдана". Необходимо е да се 

изградят положителни и толерантни 

представи, основавани на 

универсализма на правата, както и на 

богатството на едно общество със 

силна междукултурна идентичност.   

 "Неохотното" или нетолерантно 

изказване е пряко насочено срещу 

ромското население и някои мигрантски 

групи.  Преобладава представата за 

имигранта като "заплаха" за достъпа до 

жилища, социални услуги, помощи и 

други обществени ресурси. Тази 

неохота или липса на толерантност е по-

разпространена сред по-възрастното 

население и хората от работническата 

класа. 

 "Изказването за намаляване на 

отговорността", при което хората не 

смятат, че расизмът е проблем, който ги 

засяга. Това е изказване, основаващо 

се на няколко аргумента: имигрантите 

са тези, които "трябва да се интегрират"; 

всички граждани страдат от 

дискриминация, така че не е 

необходимо да се подчертава 

прекомерната виктимизация на 

населението, идващо от чужбина; 

отговорни за расизма са институциите, 

медиите и някои политически партии, 

като например VОX. Необходимо е да 

се провеждат редовни проучвания, за 

да се идентифицират и проследяват 

нагласите и изказванията спрямо 

имиграцията и етническото 

разнообразие. Стремежът към напредък 

в едно толерантно общество означава да 

се работи върху комуникация, 

съпричастна както с местното население, 

така и с расово/етнизираните 

инмигранти.  

  

Пазар на труда 

Ситуацията с трудовата заетост в Навара 

вече е мултикултурна реалност, в която 

прибягването до чуждестранни 

работници е структурно явление, 

адаптирано към нуждите на 

производствената структура.  

Анализираните бизнес становища като 

цяло поддържат утилитарно виждане за 

имиграцията. Можем да ги поставим на 

въображаема ос, която минава от 

позициите с най-много предразсъдъци до 

тези с най-много разбиране.  По тази ос, 

отношението към опознаването на 

другите хора, уважението и 

сближаването бележат различните 

позиции.  От по-малко "уважителната" 

страна откриваме изключително 

икономистична визия, обмен, свежден до 

"работа срещу заплащане".  В тази 

позиция, от чужденците се очаква да се 

"интегрират", а всичко, което ги прави 

различни, е изтласкано в частната 

сфера; то се толерира, стига "да не се 

прави в моя двор".  По средата се 

намират прагматични позиции с 

адаптивни стратегии за съвместно 

съществуване и избягане на конфликти. 

В другата крайност е парадигматичният 

случай на уважението и добрите 

практики, свързани с междукултурното 

съжителство на работното място, 

признаване, както и взискателна 

практика срещу предразсъдъците чрез 

съвместното съществуване. 
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Медиите 

Медиите играят важна роля в 

изготвянето и представянето на 

расистки и ксенофобски изказвания. 

Забелязва се липсата на обучение в 

тази област за професионалистите в 

сектора. Макар да е вярно, че 

плурализмът в пресата е социална 

необходимост, желателно е да се 

създаде място за срещи, където да се 

обработва информацията. Медиите в 

Навара са потопени в процес на 

изучаване на многообразието. Въпреки 

това, те осъзнават допълнителната си 

отговорност в търсенето на прецизност, 

обективност и контекст при обработка 

на информацията, както и в 

предотвратяването на расизма, 

ксенофобиятата и дискриминацията.  

Антициганизъм 

Навара разполага с обществени 

ресурси и средства от третия сектор за 

борба с антициганизма, но те не са 

достатъчни. Необходимо е Планът за 

борба с расизма и ксенофобията да 

бъде съгласуван със Стратегията за 

развитие на ромското население на 

Навара, както и с програмите и 

инициативите, разработени от третия 

сектор. Ромското население възприема 

дискриминационни нагласи и 

предразсъдъци в общественото 

пространство. Дискриминацията е 

силно изразена при достъпа до работа 

и жилище. Налице е процес на 

натурализация на дискриминационни 

действия, създаващи екосистема на 

приемане на предразсъдъците, 

отхвърляне и примирение от страна на 

ромската общност. На фона на 

различните дискриминационни 

практики единствено остават "яростта и 

безсилието", защото е трудно да бъдат 

разобличени. Училищното и   

професионалното обучение се 

възприемат като най-важната стратегия 

за социалната мобилност и 

подобряване качеството на живот на 

младите поколения. Подкрепата на 

институциите за повишаване на 

„осведомеността“ за образователната и 

трудова интеграция на ромското 

население и жените е от ключово 

значение, тъй като съществува връзка 

между етническата дискриминация и 

подчиненото положение на ромските 

жени.   

Мигрантското население в 

пространствата на 

дискриминация и расистки 

/ксенофобски бариери 
Мигрантите идентифицират расистко и 

ксенофобско поведение в наварското 

общество, с които съжителстват в 

ежедневието си. Отрицателните 

практики и нагласи са по-

разпространени към имиграцията от 

африкански произход, по-специално 

магребската. Ако имигрантите от 

Субсахарска Африка са по-приемливи в 

обществото, те също така са обект на 

отрицателно отношение, което в този 

случай се обяснява повече с тяхната 

расовизация, отколкото с техния 

произход.  

Основните области на дискриминация 

са свързани с достъпа до жилище и 

работа. В първия случай изискванията, 

наложени от пазара на наеми 

(безсрочен трудов договор, банкова 

гаранция и др.), ограничават 

населението от мигрантски произход, 

страдащо от предразсъдъци и 

стереотипи, което е причина частните 

лица и фирми  да не желаят на да ги 

наемат. Във втория случай пола и 

произхода са ключови фактори при 

намирането на работа на етническия 

пазар на труда,
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което пренасочва мигрантите към 

работни места, вече  отхвърлени от 

испанското население и блокира 

социалната мобилност на хората с по-

висока квалификация.   

Много от бариерите пред имиграцията 

произтичат от институционализирания 

расизъм, с който се сблъскват, когато 

влизат в контакт с обществените 

администрации,  расизъм произтичащ 

от самите правила, обслужването на 

границите, срещите с полицията. На 

обществени места възникват ситуации 

на отхвърляне, особено когато 

възникне конкуренция за уличното 

пространство, обществения транспорт 

или потребителските пространства. 

Една част от населението блокира или 

отказва на мигрантите да "напуснат 

мястото си".   

Полът, като социална конструкция, в 

пресечната си точка с мигрантския 

произход, расата и етническата 

принадлежност, е фактор за 

несигурност, особено при жените, които 

са отговорни за домакинствата с един 

родител. Тази несигурност се засилва 

от дискриминацията, при достъпа до 

пазара на труда, приличното жилище и 

уреждането на правния им статут. 

Жените от мигрантски произход, които 

не работят и си стоят вкъщи, са най-

засегнати от социалната изолация, 

дължаща се също така на пречките при 

балансиране на професионалния с 

личния живот.   

Децата и младежите трябва да бъдат 

особено защитени от расистки 

изказвания, поведения и нагласи. 

Процесите на расовизация 

/етнификация и расизъм/ксенофобия 

започват от най- ранна възраст. 

Училището е място за срещи и 

разнообразие, но и на дискриминация. 

Появяват се различия между моделите 

на държавните и субсидираните от 

държавата училища. Повишаването на 

осведомеността и обучението по 

междукултурност трябва да бъдат 

насочени както към учениците, така и 

към преподавателите. С навършването 

на пълнолетие, работата и жилището се 

превръщат в двете области, с най-

голямата дискриминация за младите 

мигранти. Въпреки това, микрорасизмът 

и прикрития расизъм присъстват в 

ежедневието, при използване на 

обществения транспорт, търговията, 

обществените пространства, спорта, 

свободното време. Спортът може да 

бъде начин за насърчаване на 

съвместното съществуване и 

толерантността, но достъпа и 

възможностите за него са ограничени. 

Необходимо е да се предлагат безплатни 

и достъпни за младите хора и децата 

културни, развлекателни и спортни 

дейности.   

В случай на расистка или ксенофобска 

агресия и насилие, няма установена 

процедура. Липсва достъп до 

информация за услугите и ресурсите, 

предлагани от публичната 

администрация. Чрез мрежите за 

подкрепа, самите асоциации и социални 

организации предоставят насоки и 

съпътстване. Когато става въпрос за 

изобличаване на расистка или 

ксенофобска дискриминация, се 

изразяват съмнения и недоверие към 

правоприлагащите органи. Младите 

мигранти са подложени на по-голям 

полицейски натиск, в сравнение с другите 

расистки/етнифицирани профили. 

Полицейската идентификация по 

расов/етнически профил се възприема за  

расистка практика. Забелязват се 

разлики в отношението, според цвета на 

кожата и държавата на произходa.    
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Нужди и приоритети за подобряване 

на администрацията и структурите 
 
 

 
 

 

 
 

От страна на 
администрацията 

 
• Повишаване на 

осведомеността 

• Видимост и 
разпространение на 
антидискриминационните 
пространства 

• Обучение 

• Подобряване на 
координацията между 
публичната администрация и 
асоциативната мрежа 

• Междуведомствена работа 

• Унифициране на критериите 

• Ефективност 

• Мониторинг и оценка 
• Работа върху липсата на 

защита на недокументираните 
мигранти 

От страна на социалните 
организации 

• Осигуряване на достъп до 
ресурси 

• Подобряване на 
представителството 

• Улесняващи процедури 

• Подобряване на слабата защита 
и нестабилното финансиране на 
проекти 

• Засилване на координацията и 
работата в мрежа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

    

Общността на Навара се характеризира с 
широкия си спектър от структури и 
организации, които са основна подкрепа за 
публичната администрация, покривайки 
нуждите, където тя не стига. Основните цели 
на тези структури са защитата на човешките 
права с програми, насочени към социално 
придружаване и приемане, популяризиране 
и обучение, ориентиране и  подкрепа в 
бюрократичните процедури - ресурси, 
популяризирането, участието и съвместното 
съжителство.  
На вътрешно ниво, структурите провеждат 
обучение и работа по повишаване на 
осведомеността на техническия персонал и 
доброволците, като се фокусират върху 
сближаването, разрушаването на 
стереотипи и обучението за приобщаване; 
фокусът върху овластяването е особено 
подходящ за противодействие на нагласи, 
произтичащи от безпомощност. На външно и 
целенасочено ниво се предлагат 
специфични обучения и курсове, които се 
стремят да доближат реалността до групите, 
обект на расова дискриминация, като се 
опитват да премахнат стереотипите и езика 
на омразата. В тази област си струва да се 
подчертае обучението, проведено с 
административния персонал и с общинската 
полиция, чрез обществени поръчки. 
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Изпълнително резюме    
 
 

 

Планът е приобщаващ, защото не оставя никого 

настрана, включително мигрантите и бежанците; 

той е с широко участие, тъй като призовава 

населението като цяло от Прогресивна гледна 

точка; и е систематичен, защото има 

интегрирани и неделими цели, разбира 

структурните корени на неравенствата и търси 

цялостен отговор, който да промени системата 

като цяло; с други думи, той е феминистки.   

  
Навара се нуждаеше от План за борба с расизма и ксенофобията с оглед на пола и 

междукултурния подход и резултата е документа, представен по-долу в обобщен 

формат. Планът се основава на по-добра и по-интензивна координация между всички 

заинтересовани страни, както и на по-голяма гъвкавост в концепцията и 

изпълнението му, за да се постигне новаторски и гъвкав инструмент, способен да се 

адаптира в променящата се среда. Крайната цел е Планът да бъде не само 

организиран набор от инструменти за борба с расизма и ксенофобията, което е 

безспорно, но и да положи основите на успешна стратегия за съвместно 

съществуване на обществото в Навара, устойчива във времето. Всичко това, в 

съответствие с критериите за обществена отговорност между административно 

сътрудничество и трансверсалност.  

  

 

 
Какъв е Планът? 



  

9  

    

 

 

 
 
 
 

 

Расизъм 

Расизмът е хегемонна идеология. Той е 

структурираща ос на западната мисъл и 

принцип, организиращ съвременните 

политически системи. Историята на 

расизма е история на появата и 

развитието на капитализма, на 

националната държава, както и на   

 
Каква теоретична 

рамка е в основата 
на Плана? 

либералната демокрация. Понятията за 

гражданство, равенство и 

универсализъм са неразривно 

свързани с реалността на 

колониализма, робството на 

чернокожите и местното население, 

екстрактивизма и унищожаването на 

природата и културите на невропейците 

(Mbembe, 2016).  

  

Расиализация 

Расизацията е измисляне на расови 

различия.  Фенотипизирането е 

функция, чрез която се замислят и 

запечатват расовите белези в другите. 

Именно чрез проекцията на тези 

отличителни физически белези, хората 

стават видими за властта (Bacchetta, 

Maina y Winant, 2019; стр. 12). Това 

означава, че хората се расовизират, 

"правят" се расово различни, след като 

расовите различия се отпечатат върху 

телата и жестовете ни, отвън.  

  

Ксенофобия 

Ксенофобията обикновено се определя 

като омраза, отхвърляне, страх от 

чужденеца, но подобно на расизма и 

други концептуални инструменти, 

ксенофобията трябва да се 

интерпретира и свързва със социално- 

политическия контекст, в който се 

намира. В различни степени и   

форми, ксенофобията е неразделна част 

от конституцията на обществата 

(Appadurai, 2007; Ginzburg, 2017), 

организирани в групи за принадлежност и 

общи идентичности, спрямо други 

идентичности идващи отвън и ги 

изключват. Ние сме, защото другите не са 

(Guillaumine, 1995 г.). Ксенофобията в 

наши дни се проявява въз основа на 

дехуманизацията на непознатия, на 

онези чужденци, които се намират извън 

границите на западната белота. 

Ислямофобията е пример за радикална 

форма на ксенофобия.  

  

Междусекторност 

Междусекторността е предложение,  

стремящо се да погледне отвъд расизма, 

патриархата, капитализма, 

хетеросексизма, национализма, за да  

обхване сложността на съвременните 

системи на господство. Patricia Hill Collins 

(2000г.) формулира матрицата на 

доминирането като пресечната точка на 

различните категории потисничество: 

пол, раса, класа, сексуалност, 

политически статус и др. Архитектурата 

на матрицата предполага, че различните 

съставни структури вече не се 

възприемат като независими, а точно 

обратното - като съинституционални оси, 

формиращи неразривното цяло.  



  
  

  
Изпълнително резюме 
   

10  

   

 

 

 

Дискриминация 

Дискриминацията е активната практика 

на изключване на човек, различен от 

останалите, лишавайки го от достъп до 

политически, икономически, социални и 

културни права, свободи и ресурси. 

Понятието "междусекторна 

дискриминация" се отнася до начина, по 

който дискриминацията се формулира и 

създава от системите на господство - 

расизъм, патриархат, капитализъм - 

които изграждат определен субект като 

потенциален обект на потисничество и 

го поставят в подчинено положение в 

социалната структура. Те се основават 

на взаимодействието между различни 

категории на потисничество (пол, раса, 

класа, етническа принадлежност 

/мигрантски произход,  

  

 

сексуалност, възраст и т.н.), и са в 

матрицата на господството. 

Дискриминацията винаги предполага 

неравноправно отношение на властта 

между дискриминиращия и 

дискриминирания. Първият обикновено 

принадлежи към класата, расата или 

пола на мнозинството, следователно 

принадлежи към групата с власт и е в 

привилегировано положение спрямо 

дискриминирания. От друга страна, 

дискриминирания винаги принадлежи 

към едно или повече малцинства 

(малцинство по отношение на властта, 

без това да се изразява в цифри). 

Именно непринадлежността към 

хегемонната група прави възможна 

дискриминацията (Appadurai, 2007г.).  

 
 
 
 
 
 

 

  

Първият етап се състоеше в изготвяне 

на диагноза, в рамките на която беше 

извършена интензивна 

изследователска работа с открита, 

честна и многоизмерна перспектива. 

Участието беше многостранно, като 

почти 200 души бяха представители на  

гражданското общество, третия сектор, 

администрацията и частните субекти.   

  
Диагностика с участието на всички е особено обогатяваща, тъй като е изградена от 

многообразието и плурализма на визиите. Основната цел е да се осигури полезен и 

актуализиран инструмент за изготвянето на плана, който ще позволи да се разгледа 

реалността на съвместното съжителство в Навара от антирасистка гледна точка, 

предлагайки данни и насоки за критичен анализ на процесите на расовизация, 

расизъм, ксенофобия и свързаните с тях форми на дискриминация.   

 
Кой е участвал в Плана? 
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Всички гласове представляват Навара и 

всички са от съществено значение за 

постигането на социално пространство на 

по-добро съжителство и цивилизованост. 

Планът на правителството на Навара за 

борба с расизма и ксенофобията (2021-

2026 г.) възниква с тази основна цел: да 

включи цялото общество на Навара в 

целта за постигане на по-приобщаващо 

общество.   

  

Планът не би бил възможен без 

активното участие на много институции и 

лица, които щедро и безкористно ни 

предоставиха своето време и знания.   
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Техники за участие 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

  

  

Преглед и анализ на документи 

Преглед на научни и технически 
публикации с цел да се постави 
изследователският анализ в 
рамките на предишни изследвания, 
проведени в контекста на 
държавата и Навара 

Дискусионни групи и мини-групи  

Бяха проведени 9 дискуционни 
групи, 4 мини-групи и 9 групови 
интервюта с мигранти/расисти 
/етническо и местно население 
(общо 104 участници), с цел  да се 
открият расистки и въображаеми 
дискриминационни разкази и да се 
идентифицират проблемите, 
произтичащи от расистки/ 
ксенофобски нагласи, с които 
расово изолираните хора се 
сблъскват ежедневно. 

 
Полуструктурирани интервюта  на 

място и онлайн 

Бяха проведени 41 интервюта с 
ключови информатори (третия 
сектор, областната и общинска 
администрация, съдебните органи, 
силите за сигурност), за да се 
идентифицират проблеми и 
ситуации на липса на защита; да се 
определят нуждите от подобрение в 
предоставяне на обслужването; 
подобрение в протоколите за 
действие; подобрение в 
координацията на агентите. 

 
Статистически анализ на данните 

Използване на демографските 
данни на Националния 
статистически институт (INE) за 
анализ на въздействието на 
имиграцията върху демографската 
структура на наварското общество. 
Използване на емпирични данни от 
портала за статистика на 
престъпността на Министерство на 
вътрешните работи за анализ на 
престъпленията от омраза. 

Карти на релефа 

Техника на картографиране, 
събиране, анализ и разглеждане 
на данни, с цел анализ на  
възприемането на неравенството в 
използването на публични и частни 
пространства, от междусекторна и 
емоционална гледна точка. 
Направиха се 58 емоционални 
карти с лица от расово/етнически 
произход или мигранти. 

 
Въпросници DELPHI  

Бяха изпратени 100 въпросници, от 
които се  събраха 30 отговора. Цели: 
Търсене на консенсус в анализа на 
нуждите и приоритетите за 
подобряване от страна на 
публичната администрация и 
предложение за изготвяне на 
минимално споразумение. 
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Каква е общата 
цел на Плана? 

 

  

  
Представяме план за борба с 
расизма и ксенофобията, 
изграден от холистична и 
междусекторна гледна точка. 
Стремежът е да се постигне 
координирано работно 
пространство между  

гражданското общество (расови и нерасови общности), 
третия сектор и всички администрации. Целта е да се 
сложи край на всякаква проява на расизъм и ксенофобия 
чрез замяна на омразата или дискриминацията към 
индивида, с цялостно отношение на уважение и 
насърчаване на междукултурните ценности.  
  
Планът се основава на по-добра и по-интензивна 
координация между всички заинтересовани страни, 
както и на по-голяма гъвкавост в неговото замисляне и 
изпълнение, за да се постигне новаторски и гъвкав 
инструмент, способен да се адаптира в променящата се 
среда. И всичко това, от гледна точка на прякото участие, 
планът ще бъде между всички, или няма да съществува; 
също така ще е феминистки, равенството между 
половете се простира отвъд предложението. По този 
начин Планът разглежда дискриминацията, според 
мигрантския, етническия или расовия произход, в 
пресечна точка със секса, възрастта, сексуалната 
ориентация или религията, наред с други фактори.   
  
Крайната цел е Плана да се превърне не само в 
организиран набор от инструменти за борба с расизма и 
ксенофобията, но и да положи основите на устойчива във 
времето стратегия за съвместно съществуване на 
наварското общество, основана на толерантност към 
многообразието.  
  
Борбата с расизма и ксенофобията означава да се 
работи от самото начало с гражданското общество на 
Навара, като в центъра на процеса на вземане на 
решения се поставят хората - тези, които са там, и онези, 
които тепърва ще дойдат.  
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Планът е структуриран в 9 области 

на интервенция, от които 4 са 

междусекторни (публична 

администрация; престъпления от 

омраза и изказвания подбуждащи 

омраза; правосъдие и 

правоприлагане; гражданско 

общество), а 5 са секторни 

(жилищно настаняване; заетост; 

образование; здравеопазване; 

спорт, свободно време и отдих).  

 

Кои са областите на 
интервенция и 
линиите на 
дискриминация, 
обхванати в Плана? 

 
  

 

 
A1  

Публична администрация. Укрепване на институционалните действия в борбата срещу 

расизма, ксенофобията и междусекторната дискриминация. Към една приобщаваща и 

недискриминационна публична администрация  

 
 
 
 
 
 
 

Трансверсални 

 
A2  

Престъпления и изказвания подбуждащи омраза, дължащи се на расизъм и 

ксенофобия. Предотвратяване на инциденти и престъпления от омраза, дължащи се 

на расизъм и ксенофобия. Борба с изказванията подбуждащи омраза. Механизми за 

противодействие на недокладването на престъпления.  

 
 

A3  

Правосъдие и сили за сигурност. Предотвратяване на институционалния расизъм. Да 

се гарантира недопускането на дискриминация въз основа на раса или  етнически/ 

мигрантски произход в регионалното законодателство. Снабдяване на 

администрацията с механизми за наблюдение и контрол. Гарантиране на 

недискриминационни практики в действията на силите за сигурност.  

 
A4  

Гражданско общество. Укрепване на социалната и общностната структура в полза на 

по-равнопоставено общество. Осигуряване на инструменти за овластяване на хората 

в борбата с расизма и ксенофобията.  

 
A5  

Жилище. Разпознаване и разобличаване на расистки, ксенофобски и междусекторни 

дискриминационни нагласи и практики при достъпа до жилища. Насърчаване на 

толерантни нагласи и подпомагане на особено засегнатите групи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секторни 

 
A6  

Заетост. Идентифициране и разобличаване на расистки, ксенофобски и 

междусекторни дискриминационни нагласи в областта на заетостта. Насърчаване на 

толерантни нагласи и практики на зачитане на многообразието и междукултурността 

на пазара на труда  

 
A7  

Образование. Идентифициране и разобличаване на расистки, ксенофобски и 

междусекторни дискриминационни нагласи в образованието. Хармонизиране на 

междукултурна, антирасистка и антиксенофобска стратегическа линия в училищата и 

тяхната среда.  

 
 

A8  

Здраве. Идентифициране и разобличаване на расистки, ксенофобски и 

междусекторни дискриминационни нагласи и практики в областта на здравето. 

Осигуряване на недискриминационен достъп и грижи. Преглед на отговорността и 

въздействието на здравните политики върху живота на хората от расово/етническите 

групи.  

 
 

A9  

Спорт, отдих и свободно време. Идентифициране и разобличаване на расистки, 

ксенофобски и междусекторни дискриминационни нагласи и практики в областта на 

спорта, свободното време и отдиха. Подобряване на съжителството в света на спорта 

и в общите публични пространства чрез насърчаване на толерантни ценности към 

многообразието. Приемане на антидискриминационни мерки и протоколи при достъпа 

до развлекателни съоръжения и магазини.  
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Сътрудничество и разбирателство. Насърчаване на рамка за 
комуникация и координация между всички агенти, която да 
позволява обединяване на усилията, споделяне на ресурсите, 
създаване на синергии и осигуряване на съгласуваност на 
действията, извършвани в борбата срещу расизма и 
ксенофобията, обхващаща цялата територия на Навара. 

Многобройно и (свръх) разнообразно участие. Планът 
насърчава участието на гражданското общество в неговата 
разработка, като улеснява достъпа до многообразието от 
хора, засегнати от и/или участващи в борбата срещу расизма, 
ксенофобията и други форми на междусекторна 
дискриминация, както и насърчава укрепването на 
общността. 

 

Пол+. Междусекторната перспектива е включена в цялото 
съдържание на Плана, от момента на диагностициране и 
разработване, като също така полага основите тази 
перспектива да бъде ключова в етапите на изпълнение и 
мониторинг. 

 

Социални иновации. Социалните иновации се насърчават 
като подход и работен инструмент при разработването и 
изпълнението на Плана, давайки приоритет в търсенето на 
колективни решения, от съвместното създаване на съюзи, 
насърчаването на нови форми на отношения между 
публичния сектор и гражданското общество и 
популяризиране на укрепването на расово/етническите групи 
от населението. 

 

Устойчивост, мониторинг и оценка. Планът е снабден с 
механизми търсещи неговата устойчивост във времето, както 
и неговата гъвкавост и динамика в условията на социални 
промени, посредством инструменти за мониторинг и оценка с 
участието на всички заинтересовани страни. 

 
 
 
 

  

Кои са ръководните 

принципи на действие? 
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Планът е структуриран в четири стратегически насоки на действие: Координиране, 

превенция, защита и компенсация. Всяка от тези линии отговаря на редица конкретни 

цели, със съответните мерки за изпълнение в периода 2022—2026 г. Планът съдържа 

общо 47 мерки, насочени към постигането на 11 цели, обобщени в следната таблица:  

  
 

Координиране 

 

Специфична цел 1. Подобряване на координирането между различните органи и участниците в борбата 

срещу расизма и ксенофобията. Подобряване на обща рамка за работа, комуникация и развиване на 

ефективни партньорства.  

 
 
 
 
 
 

Мерки  

 
A1. Създаване и функциониране на постоянна комисия за координиране на Плана, в 

паритетен състав, с участието на публичната администрация, полицейските и 

съдебните органи, представители на третия сектор и расовите/етническите 

общности.  

 
 
 
 
 
 

AI1  

 

A2. Създаване и функциониране на вътрешноведомствен технически комитет с 

паритетен състав за контрол и мониторинг в изпълнението на Плана, съставен от 

техници на ниво А1-А2 от участващите отдели. Паритетен състав.  

 
A3. Активизиране по време на изпълнението на Плана на подкомисии и работни групи 

с паритетен състав, в различни области на интервенция, с участието на публични и 

частни субекти и гражданското общество.  

Какви са 
стратегическите 
насоки, конкретните 
цели и мерки? 
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Превенция  

 
Специфична цел 2. Познаване и обучение относно ситуациите на дискриминация, на които са подложени 

расово/етнически групираните хора или жертвите на междусекторна дискриминация. Обучение, 

предназначено за публични институции и частни организации.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мерки  

A4. Статистически проучвания за опознаване профила на жертвите и извършителите, 

с разбиване на данните по пол и произход.  

 
AI1, AI2  

A5. Разработване и провеждане на специализиран план за обучение по превенция на 

расистки, ксенофобски и дискриминационни нагласи и езикови изрази, с акцент върху 

пола, предназначен за служителите в пубпланличната администрация и обществените 

услуги, обръщайки специално внимание на пряко ангажираните отдели.   

 
 

AI1  

A6. Разработване и предоставяне на план за специализирано обучение, включващ 

подход, основан на равенство между половете, за по-успешно предотвратяване и 

разглеждане на расистките и ксенофобските инциденти, както и престъпленията от 

омраза заради расизъм и ксенофобия, предназначен за полицейските и съдебните 

органи, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи и Министерството 

на правосъдието.   

 
 
 
 

AI2, AI3  

A7. Специализирано обучение за формиране на персонала в службите за услуги от общ 

характер при разглеждане на евентуални жалби за престъпления от омраза, за да се 

гарантира тяхната правилна регистрация и правилна обработка.  

A8. Разработване и провеждане на курс за обучение, съобразен с пола, за по-добро 

предотвратяване и справяне с расистки и ксенофобски инциденти и престъпления от 

омраза, както и разработване на материали, предназначени за синдикатите, третия 

сектор, бизнеса/работодателите и професионалните организации.  

 

AI4, AI6  

A9. Предложение за включване на материали в учебната програма, съобразени с пола 

и демографския анализ, насочени към предотвратяване на расизма.  

 
AI7  

A10. Линия от безвъзмездни средства за социални организации, за провеждане на 

вътрешни и външни дейности за предотвратяване на расизма, ксенофобията и 

междусекторната дискриминация. Специално внимание към най-уязвимите групи 

(домашни помощници, мигранти с нередовна регистрация, семейства с един родител, 

проститутки и др.).  

 

 
AI4  

 

Специфична цел 3. Засилване на разпространението и насърчаването на обществените услуги и ресурси в 

борбата срещу расизма и ксенофобията. Осигуряване на достъп до ясна, прозрачна и унифицирана 

информация.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мерки  

A11. Разпространение на ангажиментите, поети с одобрението на Плана   
 
 

 
AI1  

A12. Изготвяне на информационен наръчник и уеб сайт, включащ услугите, ресурсите 

и протоколите за действие срещу расизма и ксенофобията, съществуващи в Навара. 

Превод на най-представителните езици на групите и общностите, към които е насочен 

Планът.  

A13. Изготвяне на специфично ръководство за добри практики с акцент върху пола, 

предназначено за специалисти от различни секторни области: жилищно настаняване, 

заетост, здравеопазване, социални дейности, образование, развитие на младежта, 

равенство и др., с цел насърчаване недопускането на дискриминация заради раса, 

ксенофобия и междусекторни нагласи, както и подкрепа на многообразието и 

равенство в обслужването.  Специално внимание към ситуациите на по-голяма 

уязвимост (репродуктивно здраве, работа в домакинството, административни 

нарушения, проституция, насилие, основано на пола).  

 
 
AI5, AI6, 

AI7, AI8, 

AI9  

A14. Изготвяне на информационни и осведомителни графични материали с оглед 

равенството между половете, предназначени за образователните центрове и 

образователната общност, включително за неформалното образование.  

 
AI7  
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Специфична цел 4. По-голяма бдителност срещу расизма: създаване на механизми за наблюдение, 
проследяване и контрол, които да улеснят ранното откриване и предотвратяване на расистки или 
ксенофобски нагласи и изказвания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерки  

A15. Създаване на механизъм за консултации със социалните структури за 

извършване на периодична годишна оценка, с оглед на пола, относно развитието и 

промените в нагласите и поведението с расистко или ксенофобско съдържание, 

инцидентите и престъпленията от омраза.  

 
 
 

AI1, AI4  

A16. ‘Насърчаване на смесените формули за сътрудничество и иновации между 

публичната администрация, социалните организации и гражданите за съвместно 

разработване на механизми за консултиране, наблюдение, проследяване и контрол на 

инциденти и престъпления, свързани с расизъм, ксенофобия и омраза на общинско 

ниво.  

A17. Разработване на методология и мониторинг на посланията, рекламите и 

практиките, свързани с расистка, ксенофобска и междусекторна дискриминация, в 

жилищните портали и на пазара на недвижими имоти.  

 
AI5  

A18. Разработване на чувствителна към пола методология за идентифициране и 

мониторинг на расистки или ксенофобски и междусекторни нагласи, инциденти и 

агресия в образователната среда.  

 
AI7  

A19. Разработване на методология с оглед на пола, за идентифициране и наблюдение 

на расистки, ксенофобски и междусекторни нагласи, инциденти и агресия в спортната 

среда.  

 
AI9  

A20. Анализ на действащото законодателство в провинциите, с цел установяване на 

евентуално дискриминационно съдържание заради раса или етнически/мигрантски и 

междусекторен произход и насърчаване на неговото изменение.  

 
 

 
AI3 

A21. Когато е възможно, изготвяне на предварителни оценъчни доклади, гарантиращи 

недопускане на дискриминация заради расови и/или ксенофобски аспекти на 

провинциалното законодателство преди тяхното одобрение.  

Специфична цел 5. Борба с изказванията, подбуждащи омраза в медиите и социалните мрежи. Познаване, 

наблюдаване и реакция, за позициониране на положителни и нереактивни послания към расистка, 

ксенофобска и междусекторна проява на омраза. 

 

 
Мерки  

A22. Разработване на методология за подход, с оглед на пола, за мониторинг на 

послания, реклами и практики, свързани с расистка, ксенофобска и междусекторна 

дискриминация в медиите и социалните мрежи в Навара.  

 

 
AI2 

A23. Изготвяне на ръководство за стила в медиите, с оглед на пола.  

Специфична цел 6. Популяризиране и разработване на кампании срещу расизма и ксенофобията.  

 
 
 
 

Мерки  

A24. Проучване на възможността за включване на темата за борбата срещу расизма и 

ксенофобията в поканите за субсидии за художествени и културни дейности, 

насърчаващи ценностите на толерантност към културното многообразие и недопускане 

на дискриминация и се провеждат на обществени места.    

 
 
AI2, AI4  

A25. Кампания за повишаване на осведомеността относно 

антирасистките/антисексистките ценности в областта на спорта с намеса в контекста 

на масовия спорт, състезателния спорт на най-високо ниво, медиите и социалните 

мрежи.  

 
AI9  
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Специфична цел 7. Публичната администрация като работодател и доставчик на услуги, предотвратяващи 

расовата дискриминация и ксенофобията. Приемане на превантивни мерки, подобряване и осигуряване на 

материални и човешки ресурси.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мерки  

A26. Награда "Navarra de Colores - Nafarroa Koloretan" с разширено признание за 

фирми/работодатели, спорт, култура и др.  

AI4, AI5,  

AI6, AI7, 
AI8, AI9  

A27. Разработка на нормативен кодекс за поведение, забраняващ расовата и 

ксенофобската дискриминация и нейното припокриване с дискриминацията основана 

на пола в жилищния пазар.  Специално внимание към най-уязвимите групи (мигранти 

без документи, семейства с един родител, жени, пострадали от домашно насилие).  

 

AI5  

A28. Създаване на междуцентрална мрежа „Училища срещу расизма“, която да 

насърчава диалога, разработването на цялостни програми, отворени дейности и 

превантивни действия с участието на учениците, техните семейства и квартали.   

 
 
 
 
 

AI7  

A29. Създаване на секции и класни стаи за недопускане на дискриминация заради 

произхода или националността в образователните центрове, с функции за подкрепа 

на жертвите на дискриминация въз основа на произход, етническа принадлежност, 

расова принадлежност или междусекторна дискриминация и придружаване на 

семейството. Създаване на ротационни фигури на учители и ученици медиатори.  

A30. Изготвяне на регламент, с оглед на пола, относно недопускане на 

дискриминация заради произход или националност в образователните центрове, с 

участието на студентската общност.  

A31. Създаване на секции за недискриминация по причини, свързани с произход, 

националност или междусекторна дискриминация в спортните федерации с 

въвеждането на фигурата на медиатор или други механизми за посредничество, 

които гарантират премахването на пречките пред федерирането.  

 
 
 

AI9  

A32. Преразглеждане на действащите провинциални разпоредби относно правата на 

достъп с цел насърчаване на антидискриминационни мерки при достъпа до места за 

отдих и търговски обекти.  

A33. Насърчаване на участието на общините в държавни и международни мрежи и 

платформи в борбата срещу расизма и дискриминацията.  

 
AI1  

  
 

Защита  

 
Специфична цел 8. Предоставяне на комплексна услуга за грижи за хора, които са расово изолирани и/или 

страдат от расова, етническа/мигрантска и междусекторна дискриминация, като се осигурят средства за 

посредничество, придружаване, подкрепа и консултиране.  

 
 
 
 
 
 
 

Мерки  

A34. Обществена служба за обслужване на жертвите на расизъм и ксенофобия, която 

да предлага комплексни услуги, медиация, възстановително правосъдие, 

документация и повишаване на осведомеността.  Тази Служба ще разполага с 

физически офис и телефонни и телематични канали.  В нея ще работи специализиран 

персонал и ще се улесни координацията между агентите.  

 
 
 
 
 

AI1  A35. Осигуряване на канал за подаване на сигнали и телефонна помощ за жертви или 

свидетели на расистки действия или поведение (управляван от Службата за 

подпомагане на жертвите на расизма и ксенофобията).   

A36. Създаване на реална и виртуална пощенска кутия за жалби и предложения в 

институциите за обслужване на жертвите на расизъм, ксенофобия или междусекторна 

дискриминация.  

A37. Създаване на звена за борба с престъпленията от омраза, в рамките на 
регионалната полиция.  

AI2, AI3  
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A38. Одобряване на инструкция/регламент, за да се предотврати регионалната 

полиция да извършва проверки въз основа на расовия профил на лицето или 

етническия/мигрантския му произход.  

 
 
 
 

AI3  
A39. Одобряване на инструкция/наредба, според която публичните администрации в 

Навара да не изискват миграционния статут на лицето при общуването му с 

администрацията, особено на службите за сигурност, с цел улесняване на мигрантите 

да съобщават за евентуални престъпления, без да се страхуват от започване на 

процедура за налагане на санкции на чужденци.  

 

A40. Намаляване на "двойната виктимизация", съгласуване на протокол за 

координирани действия от страна на публичната администрация, третия сектор и 

полицейските и съдебните органи с цел избягване на дублирането и 

несъответствията.  

 

AI1  

 

A41. Изготвяне на протокол, с оглед на пола за разкриване на 

престъпления/инциденти от омраза, свързани с расизъм и ксенофобия или 
междусекторни различия.  

 
AI2  

 
A42. Разработване и преразглеждане на протоколи, с оглед на пола, за действия и 

жалби на актове на расова дискриминация, ксенофобия или междусекторна 

дискриминация в публичната администрация, жилищното настаняване, заетостта, 

социалната сфера, образованието, здравеопазването, младежта, равенството и 

спорта или в обществените пространства за отдих. 

  

 
AI1, AI5, 

AI6, AI8, 

AI9  

 
 

Компенсация 

 
Специфична цел 9. Съпътстване на жертвите и възстановително правосъдие. Разработване и прилагане на 
мерки за оправомощаване на жертвите (и потенциалните жертви). Насърчаване на възстановителното 

правосъдие.  

 
 
 

Мерки  

A43. Разработване на протоколи, с оглед на пола, за възстановително правосъдие на 

жертвите.  

 
 
 

AI1  
A44. Разработване на програми за рехабилитация на извършителите на 

престъпления.  Специално внимание към най-уязвимите групи (проститутки, насилие 

над жени и др.)   

 
Специфична цел 10. Допринасяне за укрепване на способността на защита на организациите, предоставящи 

подкрепа на жертвите на расизма и ксенофобията.  

 
Мерки  

 
A45. Подкрепа на структурите от третия сектор, синдикатите и организациите, 

извършващи съпътстване на жертви и консултации, жалби, насочване и обслужване.  

 
AI4  

 
Специфична цел 11. Насърчаване на признаването на жертвите, тяхното удостояване с достойнство и 

популяризиране, като се гарантира тяхното присъствие в колективната памет и в публичното пространство.  

 
 
 

Мерки  

A46. Ежегодно честване на всеки 21 март, като Международния ден за премахване 

на расовата дискриминация, с инициативи насърчаващи информираността и 

мобилизацията сред гражданите.  

 
 
 

AI2  

A47. Осъществяване на специална кампания за компенсация, удостояване с 
достойнство и споменаване, насочени срещу расизма, ксенофобията и 
междусекторната дискриминация под марката „Navarra de Colores - Nafarroa 
Koloretan”.  
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Какво представлява  
предложението за  
създаване на обществена  
служба за обслужване на  
жертвите на расизъм и  
ксенофобия? 

 
  
Понастоящем в Навара липсва публична институция за 
предоставяне на комплексни услуги на жертвите на 
дискриминация заради расизъм или ксенофобия.  От една страна, 
съществува полицейско и съдебно разглеждане на 
престъпленията от омраза, а от друга - консултации и съдействие 
от третия сектор и службата за обслужване на жертвите (обща за 
всички жертви), но липсва цялостен и холистичен ресурс. 
Препоръчваме създаването на неутрално пространство, 
необозначено място за подаване на жалби, където жертвите могат 
да отидат за да разговарят, да поискат помощ и да подадат жалба 
за своето положение. Цялостна служба за обслужване на 
жертвите на престъпления от омраза заради расизъм, 
ксенофобия или междусекторна дискриминация, която избягва 
двойната виктимизация, предлага правна и административна 
сигурност и установява съпричастни отношения с жертвите и 
същевременно създава механизми за помощ и възстановително 
правосъдие.  
 
Тази Служба трябва да бъде място включва всички необходими 
участници за предотвратяване и уреждане на инциденти и 
престъпления от омраза, свързани с расизъм, ксенофобия и 
междусекторна дискриминация. Създаването на такова 
пространство е иновативно и според нас, изключително ефективно 
предизвикателство за предотвратяване и противодействие на 
расизма, престъпленията и инцидентите от омраза, свързни с 
расизъм и ксенофобия.  Решението на проблема с недостатъчното 
подаване на жалби включва работа с всички заинтересовани 
групи. С жертвите, за да научат своите права и задължения, за да 
им се даде възможност да укрепнат като колектив. С обществото 
като цяло, за да се осигури обучение в областта на културата и 
съвместното съжителството.  С третия сектор, за сътрудничество 
в популяризирането и оправомощаването на жертвите. Със 
съдебните и полицейските органи, за интензивна учебна работа, 
популяризиране и процедури при този вид престъпления и 
инциденти.  
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Структура на службата 
 

 
 
Комплексни услуги (присъствено, 

по телефона и незабавно) 

 
 Безплатно и поверително обслужване  

 Физическо седалище за обслужване на място, създавайки 

безопасно пространство  

 Телефонни и телематични канали за осигуряване на спешно 

лично обслужване в извънработно време  

 Службата трябва да разполага с експертен персонал в 

сферата на имиграционното право, човешките права и 

престъпленията от омраза. Препоръчва се да разполага с 

мрежа от специалисти, работещи в различните области на 

действие, където са открити основните нарушения, особено 

тези, свързани с пазара на труда, жилищното настаняване, 

здравеопазването и образованието. Също така е важно всички 

служители да притежават умения за междукултурно 

посредничество и с междусекторна перспектива на пола.  

Смята се също така, че е необходимо да се разполага с 

персонал или мрежа от специалисти с познания и деликатно 

обслужване при работа с младежи и юноши. И накрая, но не на 

последно място, Службата трябва да разполага с мрежа от 

услуги по писмен и устен  

превод и посредничество,  

гарантиращи свободна и  

изчерпателна комуникация 

на различни езици, когато  

е необходимо.  
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Координация между участници от 

публични и частни организации  
 

Една от първите стъпки, които ще предприеме регионалното правителство, е да 

подобри координацията между различните органи и агенти, участващи в борбата 

срещу расизма и ксенофобията. За тази цел, създаването на тази служба 

представлява стъпка напред, която ще улесни и укрепи създаването на обща рамка 

за координирана работа.  Този нов обществен орган ще координира преките канали 

за диалог и работа по въпросите на расизма и ксенофобията с различните отдели 

на регионалната администрация и други администрации, които го изискват.  

Службата ще обърне внимание и на координацията и консултациите, поискани от 

образователните и здравните центрове и болниците, както и от работните места и 

предприятията. Създаването на Служба за Жалби е положително символично 

пространство, но главното е да има референтни лица за самия колектив в 

различните социални пространства, като например в училището, в сферата на 

правосъдието или в полицията, които да действат като катализатори и канали за 

доверие в стремежа за бъдещо съвместно съжителство. Голяма част от мерките, 

предвидени в плана, напредват в тази посока. 

. 

  

  

Работа в мрежа със 

социалните организации 

Като част от този стремеж към 

координиране и установяване на 

съюзи между публичната 

администрация и обществото, се 

отбелязва, че в Навара има различни 

организации, развиващи свои 

собствени услуги за обслужване на 

жертвите на дискриминация. От 

Службата ще се насърчава  

координацията и работата в мрежа със социалните и обществени групи. Виждането 

е насочено и към създаването и насърчаването на отворено Бюро на всички агенти 

желаещи да работят координирано за расовото равенство и недопускането на 

дискриминация на етническа/мигрантска или ксенофобска основа. Сред 

първоначалните цели на тази работа в мрежа, насърчаваща смесени и хибридни 

формули за сътрудничество ще бъдат: съвместното разглеждане на ситуацията с 

расовата, етническата/мигрантската и междусекторната дискриминация в 

различни части на територията на Навара; споделяне на ресурси; провеждане на 

съвместно обучение; предлагане, съгласуване и прилагане на протоколи за 

действие, както и други мерки за действие на настоящия план. 
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Функции и видове намеса от страна на Службата 
 

 

Комплексни 
услуги, 

 
 
 
 

Активиране 
на интервен-
ционните 
протоколи  

базиращи се на изслушване, предоставяне на информация и насочване, 
психологически и психосоциални усгуги, обхващащи емоционалното 
измерение и съпътстване през различните етапи на процеса. Една от целите 
на тези услуги трябва да бъде укрепването на собствените ресурси на лицето, 
за да преодолее социалната стигма и да му предостави инструменти за 
използване на механизмите за защита и гарантиране на правата. 

 

в случаи на расова, етническа/мигрантска, междусекторна дискриминация, 
инциденти и престъпления от омраза, с конкретни мерки за защита на лицето 
според областта на дискриминация (публична администрация, заетост, 
жилищно настаняване, здравеопазване, образование, спорт и свободно 
време). 

 
 

Персонализи-
рани правни 
съвети 

 

Откриване на 
проблеми, 
свързани със 
структурния 
расизъм.  

и предоставяне на лицето на различни механизми за разрешаване на 
конфликти, като например помирение, посредничество или медиация. В случай 
на нарушение, довело до престъпление, службата ще предложи правни съвети 
за разглеждането на съответната жалба заради дискриминация. 

 

Координирана работа с омбудсмана и социалните организации за наблюдение 
и проследяване на случаи, които могат да включват расово поведение или 
мигрантска/етническа или междусекторна дискриминация от страна на 
администрацията при изпълнение на нейните функции (институционален 
расизъм).

Възстанови-
телно 
правосъдие.  

Службата ще предявява граждански искове пред административни, съдебни 
или посреднически процедури, с цел възстановяване на нанесените щети и 
възвръщане на пълноценното упражняване на правата на жертвата. В този 
смисъл ще се работи съвместно с Главна дирекция "Правосъдие" за създаване 
на механизми, които позволяват не само възстановяване на щетите, но и 
предотвратяване на случаи на расова и ксенофобска дискриминация чрез 
превъзпитание и работа с извършителите.  

 
 

 

Обучение,  разработване и координиране на курсове и материали за обучение извършени 
със и за хора с расови различия, служители на публичната администрация, 
социални организации, частни организации и граждани. 

 

Документация,  събиране на жалби, наблюдение и извършване на периодични анализи за 
развитието на расизма и ксенофобията в Навара; публикуване на 
информация и графични и информационни материали, графична памет, 
новинарски канал и насърчаване на кампании за популяризиране. 

 
Подобряване  на разпространението и насърчаването на обществените услуги и ресурси в 

борбата срещу расизма и ксенофобията. С цел да се осигури достъп до 
обществените услуги и ресурси в борбата срещу расизма и ксенофобията, 
Службата ще насърчава комуникационните инициативи, улесняващи достъпа 
до ясна, прозрачна и единна информация. За тази цел се препоръчва да се 
разработи и създаде уеб сайт, на който да се централизират услугите за 
обслужване, координиране на тези услуги, информационните кампании и тези 
за популяризиране, както и цялата документация, доклади, ръководства и 
графични материали, свързани с борбата срещу расизма и ксенофобията. 
 



  

    

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


