СЕЛЕКЦИЯ
НА
ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ
НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
И
ПАРТНЬОРСТВО ОТ ЕВРОПА

РЕЗЮМЕ

Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ
ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“, финансиран от Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
https://www.eufunds.bg/

1

УВОД

Голям процент от хората, живеещи в Европейски съюз и извън него, които днес са
дискриминирани на основата на техния расов или етнически произход, религия или вяра,
увреждане, сексуална ориентация, възраст и пол или по друг признак дори не знаят за
съществуването на специално законодателство, което ги защитава от различните форми на
дискриминация.
В

различните

държави

органите

за

равнопоставеност

често

предоставят

непосредствена подкрепа и съвети на жертвите на дискриминация и на хората, за които
съществува най-голям риск да бъдат третирани несправедливо. Със своя практически опит
те също така дават безценен принос към политиката в областта на борбата против
дискриминацията на всички равнища.
Европейската комисия и органите ѝ за равнопоставеност поддържат добри контакти
и взаимоотношения с гражданското общество. Създават се допълнителни възможности да
бъде чут гласът на неправителствения сектор. Освен, че участват пълноценно във важни
събития, като срещата на високо равнище по въпросите на равенството, се наблюдава
тенденцията неправителствените организации да са сред най-активните респонденти в
онлайн консултациите относно антидискриминацията, които са инициирани именно по
проекти на Европейската комисия.
Разработени са механизми за сътрудничество и координация, и инструменти, които
свързват усилията на местно, регионално, национално, европейско и международно ниво,
както и различни правителствени сектори на едно ниво.
Съществуват множество и различни практики на участие на гражданското общество
и партньорство от Европа, които са включени по-долу в доклада.
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EQUINET: ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ОРГАНИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА
РАВЕНСТВОТО
Към 2018 г. Equinet се състои от 49 организации от 36 европейски държави. Equinet
има за цел да оказва помощ на органите по въпросите на равенството при изпълнение на
техните мандати, като изгради устойчива мрежа и ресурсна база за обмен на опит, стратегии
за изпълнение, обучение и добри практики, както и платформа за диалог с европейските
институции. Членовете на комисията и експертите са разпределени в работни групи, в които
се формират политики за равнопоставеност и недискриминация.
По-долу е представена дейността на някои от органите по равнопоставеност, както и
добри практики, които те развиват с подкрепата на неправителствени организации, които са
в полза на гражданското общество.

ПРАКТИКИ ОТ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Комисия по въпросите на равенството и правата на човека в Англия и Уелс
Комисията по въпросите на равенството и правата на човека в Англия и Уелс е
публичен орган, независим от правителството, който отговаря за насърчаването и
прилагането на законите за равенство и недискриминация в Англия, Шотландия и Уелс.
Комисията има офиси в Манчестър, Лондон, Глазгоу и Кардиф. Функциите на
Комисията не обхващат Северна Ирландия, където има отделна Комисия за равенство и
Комисия по правата на човека. По-долу са представени практиките по някои от т.нар.
позитивни задължения, с които се занимава Комисията по въпросите на равенството и
правата на човека във Великобритания.
Един от най-интересните аспекти на английското законодателство по равенство и
недискриминация е, че то включва т. нар. позитивни задължения1 на всички публични
1

От англ. positive duties.
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власти, организации и органи да провеждат мерки и политики, за да осигурят ефективността
на това законодателство. Всички публични власти имат т. нар. задължение за равенство 2,
което се разпростира върху признаците пол, раса, етнос и увреждане, но с приемането на
единния Закон за равенството задължението за равенство обхваща и останалите защитени
признаци.

Комисия за равенство в Северна Ирландия
Комисията за равенство

в

Северна Ирландия

представлява независима от

правителството публична институция, която отговаря за прилагането на законодателството
относно дискриминацията и равенството между половете, расовите отношения, сексуалната
ориентация, възрастта, религиозните или подобни философски убеждения, политическите
възгледи и увреждания, включително правомощията на държавните органи за насърчаване
на равните възможности и добрите отношения. Комисията залага в дейността си на
информираността на обществото с цел недопускане на дискриминация.

Практика на консултации със социалните партньори
Британското правителство се консултира редовно със социалните партньори,
включително и в областта на равенството и дискриминацията. В процеса на транспониране
на европейските антидискриминационни директиви са били проведени множество
консултации, в които са взели участие предприятия от частния сектор и асоциации на
работодатели.
Като добри примери в борбата с дискриминацията Комисията по въпросите на
равенството и основните права приема издаването на препоръки във връзка със специфични
ситуации, разясняващи приложимите закони за дадената ситуация, задълженията на
адресата на препоръките и съвети за добри практики. Типичен пример в тази насока, който
2

От англ. equality duty.
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съдържа положения, интересни за българския контекст, е документът, озаглавен "Избори и
добри междурасови отношения: Указания за местните власти в Англия и Уелс от Комисията
за равенство и права на човека"3.
Съществува голямо количество общодостъпни разработки, които съветват отделните
типове организации как могат да въвеждат добри практики, за да насърчават равенството.
Особено богата информация има за добри практики, в тази сфера по признаците пол, раса и
увреждане4.

Практики по изпълнение на задължението за полово равенство
Във Великобритания най-важната промяна в законодателството за равенство на
половете от приемането на първоначалните закони срещу половата дискриминация през
1970-те години до днес въвеждането на задължението за полово равенство. Изпълняването на
това задължение изисква пълното включване на въпросите, свързани с равенството между
3

Elections and good race relations: Guidance for the local authorities in England and Wales from the Equality and
Human
Rights
Commission,
May
2009,
http://edit.equalityhumanrights.com/en/forbusinessesandorganisation/psd/Documents/EHRC_elections_guidance_on_
good_relations.pdf
4
Вж. напр. Acas, The Acas Model Workplace, London: Acas, 2005; Audit Commission, Directions in Diversity:
Current
opinion
and
good
practice:
Summary,
2002.
Available
at:
http://www.auditcommission.gov.uk/nationalstudies/localgov/Pages/directionsindiversity.aspx; Big Lottery Fund, Equality Matters: A
good
practice
guide,
2008.
Available
at:
http://www.biglotteryfund.org.uk/index/aboutuk/equalities/equality_matters.htm ; Business in the Community, Race for opportunity: Benchmarking report 2008:
Executive Summary, 2008. London: Business in the Community; Chartered Institute of Personnel and Development
(CIPD),Change
Agenda:
Managing
Diversity:
Learning
by
Doing,
2005,
Available
at:
http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/mandivlrnbydo0605.htm ; Chartered Institute of Personnel and
Development (CIPD),Change Agenda: Managing Diversity: Measuring Success, 2006, Available at:
http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/_mngdivmscs.htm; Chartered Institute of Personnel and Development
(CIPD), Diversity: an overview, 2007, Available at: http://www.cipd.co.uk/subjects/dvsequl/general/divover.htm;
Federation of Small Businesses, Social and Environmental Responsibility and the Small Business Owner, 2007,
Available at: http://www.fsb.org.uk/policy/assets/CSR%20Dec%202008.pdf; Diversity Works for London, 2009,
website available at: http://www.diversityworksforlondon.com/ ; Trades Union Congress (TUC), LGBT Equality in
the Workplace: A TUC Guide for Union Negotiators on lesbian, gay, bisexual and trans issues,2006, Available at:
http://www.tuc.org.uk/equality/tuc-11663-f0.pdf ; Trades Union Congress (TUC), Disability and Work: a trade union
guide to the law and good practice, London: TUC, 2006; Trades Union Congress (TUC), Who’s Looking After the
Children? A Trade Union Guide to Negotiating Childcare, London: TUC, 2006; Trades Union Congress (TUC),
Working Against Racism - the role of trade unions in Britain, London: TUC, 2006; Trades Union Congress (TUC),
TUC Guide to Equality Law. London: TUC, 2007.
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половете във всички дейности, от практики, отнасящи се до работната сила до устройството
и доставката на услуги. Подобно на изискването за спазването на задълженията, свързани с
уврежданията и расовото равенство, и задължението за полово равенство изисква
проактивен подход.

Практика на разпространение на информация и провеждане на обществени
консултации при законови промени
В Обединеното кралство има установена практика на разпространяване на
информация и обширни консултации, провеждани от правителството, когато то прави
законодателни предложения, обикновено чрез призив за писмен отговор на „Зелена книга“5,
който след консултациите се развива в „Бяла книга“6, която представлява концепцията за
предлаганите нормативни промени. Тази практика играе не само информационна, но и
образователна роля за обществото.

Практики по изпълнение на задълженията за равенство в сферата на трудовите
отношения
Британската Комисия за равенство и права на човека разпространява сред всички
работодатели богат набор от документи, обясняващи на прост език техните задължения.
Например в документа "Как да се справяме с дискриминацията и да подпомагаме
равенството" се дават подробни указания на работодателите как да организират преглед и
оценка на своето текущо състояние по отношение на законовите си задължения за
равенство, как да развият политики и план за действие за подпомагане на равенството, как
да работят за напредъка на равенството и да въвеждат добри практики по отношение на
назначаване, условия на труд, гъвкаво работно време, приспособяване и т.н.

5
6

От англ. Green paper.
От англ. White paper.
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Добри практики в борбата с дискриминацията в сферата на заетостта
В Обединеното кралство действат бюра по труда, които подпомагат хората да си
намират работа. Подходът е индивидуален като всеки човек първо преминава шест
интервюта, в които се преценяват неговите способности и мотивация за работа. Що се
отнася до равенството по признак етнос и раса в сферата на заетостта, в Обединеното
кралство се правят целенасочени опити да се привлича етнически разнообразна работна
ръка в някои клонове на икономиката.
Добрите практики в сферата на набирането на работна ръка, които осигуряват
равенство по признака възраст, включват:
1. липса на изискване за опит от определен брой години в съответната област в
обявите за работа;
2. обявите за работа да се фокусират върху уменията, а не върху трудовата и
образователна биография на кандидатите;
3. отстраняване на употребата на език, който дискриминира по възраст, като например
"младежки ентусиазъм";
4. предпочитане на телефонни интервюта като първа фаза на подбора на кандидати;
5. по време на интервю, да не се задават въпроси от рода "Как ще се чувствате, ако ще
трябва да работите с хора доста по-млади от вас?";
6. мониторинг на решенията по наемане с оглед на възрастта на кандидатите.
По отношение на набирането на работна ръка, следните добри практики
характеризират усилията на работодателите, решени да не допуснат дискриминация по
признак сексуална ориентация:
1. изрично споменаване в обявите за работа, че ЛГБТ хората са добре дошли като
кандидати;
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2. недопускане по време на интервю на лични въпроси, свързани със сексуалната
ориентация;
3. при попълване на заявления, ако се изисква информация за граждански статус, се
използва

обобщаваща

формулировка,

която

да

не

позволява

отличаването

на

хетеросексуални от хомосексуални кандидати - такава информация може да се изисква само
ако е строго необходима и само след като конкурсът е завършил;
4. организиране на обучение за всички, имащи отношение към набирането на работна
ръка;
5. поощряване на ролеви модели, с които да се самоидентифицират ЛГБТ хората;
6. при организиране на обществени събития, а също и при вътрешните политики,
свързани с отпуските например поради траур, родителски задължения и т.н., се отстраняват
всички формулировки, почиващи на предположението, че всички хора са хетеросексуални.

ПРАКТИКИ ОТ ИСПАНИЯ
Стратегически план за гражданство и интеграция 2007-2010
Правителството в Испания приема Стратегически план за гражданство и интеграция
(PECI) 2007-2010, за да насърчи пълното прилагане на политиките за интеграция на всички
нива на управление. Сътрудничеството между централното правителство, автономните
общини и местните власти при прилагането на този план е подкрепено и структурирано от
ежегодно договорени автономни планове за действие.
Планът включва специфични цели, програми и дейности в междусекторни области,
които имат за цел да подобрят социалното включване на мигрантските групи в различни
сектори, включително образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Той
включва и действия, свързани с повишаване на осведомеността и равното третиране.
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Получаването на подкрепа от страна на длъжностните лица на всички нива е важна
стъпка към създаването на култура на основните права и гарантиране на ефективното
прилагане на политиките и мерките, свързани с тях. Отговорностите за политиките и
действията в областта на основните права са ефективно разпределени в рамките на
отделните нива на управление.

ПРАКТИКИ ОТ ИТАЛИЯ
Мрежата READY
Спазването на основните права изисква редовно разпространение на цялата
информация, свързана с тях между всички нива и сектори на управление. Споделянето на
информация прави възможно по-широкото разрешаване на проблемите и пропуските.
Пример за добра практика в тази посока е мрежата READY, която обединява служители,
работещи в местната власт в Италия по отношение на политиките за лесбийки, гейове,
бисексуални и транссексуални (ЛГБТ).
Това е важна стъпка за многостепенна координация по въпросите на ЛГБТ в Италия.
Това е и първият случай, когато сътрудничеството между националните и местните нива е
формализирано, за да се отговори на нуждите от защита на тези основни права.

ПРАКТИКИ ОТ БЕЛГИЯ
Планът за социално сближаване на градовете във Валония
Когато различните нива на управление са включени в прилагането на политика или
стратегия,

организирането

на

финансирането

може

да

бъде

предизвикателство.

Многостранното партньорство помага да се гарантира, че средствата се разпределят
адекватно и се изразходват добре. Пример за многостранно партньорство е Планът за

Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ
ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“, финансиран от Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
https://www.eufunds.bg/

9

социално сближаване на градовете във Валония7. Той има за цел да подкрепи общините,
ангажирани с насърчаване на социалното сближаване. Планът е основно фокусиран върху
създаването на ефективни партньорства и мрежи. Партньорствата често включват
прехвърляне на средства към една или повече организации (асоциации, институции или
услуги), които осъществяват действия от плана. Партньорствата се координират чрез
Комисия за местна подкрепа, която гарантира безпроблемното функциониране на плана за
социално сближаване.

Активно включване на регионалните и местните власти в инициативи в
областта на основните права във Фландрия
Процесите отдолу-нагоре са често добро решение за правилното и ефективно
разпределение на бюджета за дейности, свързани с основните права. Постоянното участие
на регионалните и местните власти гарантира по-добро планиране на бюджетните разходи и
води до успешно изпълнение на инициативи в областта на основните права. Регионалните и
местните власти също са в по-добра позиция да насърчават взаимодействието в рамките на
вече съществуващите ресурси.

ПРАКТИКИ ОТ ЧЕХИЯ
Общественият защитник на правата
Общественият защитник на правата на Чехия установява сътрудничество с
неправителствени организации в областта на тестването на ситуациите. Той е сключил
споразумения

за

сътрудничество

с

две

чешки

неправителствени

организации:

Консултантски център за гражданство, граждански и човешки права в Прага, IQ Рома
Съврис Servis в Бърно, по силата на които те подпомагат жертвите на дискриминация в

7

По данни на Център за политика в областта на политиката и правосъдието 2011, Брюксел, Белгия
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намирането на доказателства за евентуално съдебно или административно производство за
нарушаване на забраната за дискриминация.

Практиката на „тестване на ситуацията“
Законът за обществения защитник на правата и Закона за борба с дискриминацията,
действащи в Чехия не предоставят възможност на омбудсмана да извършва т.нар. тестване
на ситуацията. Тестването на ситуацията винаги се извършва с информираното съгласие на
жалбоподателя, като Омбудсманът трябва да вземе предвид доказателствата, придобити при
тестването на ситуацията в своето проучване. Освен повишения брой жалби, произтичащи
от

антидискриминационни

закони,

сътрудничеството

се

свързва

с

постепенното

хармонизиране на неконсолидираната понастоящем съдебна практика в областта на
допустимостта на аудио и видеозаписи, направени от частни лица с цел защита на техните
права.

ПРАКТИКИ ОТ НИДЕРЛАНДИЯ
Омбудсман за равенство и дискриминация
Холандският институт за правата на човека разяснява, наблюдава и защитава правата
на човека, насърчава зачитането на правата на човека (включително равното третиране) в
практиката, политиката и законодателството и повишава осведомеността за правата на
човека в Холандия. Това се отнася за европейската част на Нидерландия както и за
островите Бонер, Св Саба (Карибска Нидерландия). В изпълнение на ангажиментите по
Международната конвенция на ООН за премахване на всички форми на расова
дискриминация, Омбудсманът се възползва и се позовава на заключенията, съдържащи се в
т.нар. доклади в сянка, изготвяни от НПО.

Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ
ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“, финансиран от Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
https://www.eufunds.bg/

11

ПРАКТИКИ ОТ ЛАТВИЯ
Омбудсман на Латвия
В сътрудничество с хора с увреждания и сдружението на техните приятели
„Апейронс“ са извършени изследвания за достъпността на висшите учебни заведения за
хора с увреждания. Изследването е стартирало в самите висши учебни заведения в Латвия
като е извършено проучване на броя на хората с увреждания, които не са се обучавали, за да
се оцени достъпността на висшето образование за хората с увреждания към 2017 г.
Омбудсманът на Република Латвия в сътрудничество с Организацията на хората с
увреждания и техните приятели “Апейронс”, Общество за лица с нарушено зрение “Редзи
мани”, Рига, Фонд за обществена интеграция, Латвийската асоциация на глухите,
Асоциация на хората със слухови увреждания на Латвия и Латвийското общество за
аутизъм изготвят насоки за работодателите за разумни приспособления.

ПРАКТИКИ ОТ ЛИТВА
Практика на подобряване на националната правна рамка
Литовският център за човешки права заедно с Литовската служба на омбудсмана на
равните възможности през 2014 г. започват съвместно изпълнение на проект „Преминаване
към социална промяна: създаване на основа на знания и ефективно законодателство за
равенство и недискриминация", който има за цел да се направят препоръки и да се дадат
идеи за подобряване на националната правна рамка и на практическото функциониране на
органа за равенство в сътрудничество с неправителствени организации.
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ПРАКТИКИ ОТ РУМЪНИЯ
Национален съвет за борба с дискриминацията
Националният съвет за борба с дискриминацията на Румъния е държавен орган, който
е под парламентарен контрол и осъществява своята дейност в областта на дискриминацията.
През 2011 г. румънският орган за равенство

в партньорство с Института за публична

политика, неправителствена организация, чиято цел е да подпомогне повишаването на
качеството на процесите, свързани с развитието на публичните политики в Румъния,
реализира проекта „Хората с интелектуални затруднения имат права!", съфинансиран от
Програмата PROGRESS на Европейската комисия (2007-2013).

ПРАКТИКИ ОТ ШВЕЦИЯ
Начини за гарантиране спазването и насърчаване на основните права
Държавните служители в Швеция имат задължението да гарантират основните права
на всички в общността. Обслужването на общността изисква достигане до най-уязвимите
групи, за да бъдат те защитени от нарушения на основните права. Организациите на
гражданското общество играят важна роля като посредници на лица, които искат да се
ангажират с участие в дейността на публичните органи. Пример за това е Стокхолмската
полиция8, където е създадено специализирано звено за престъпления от омраза, което
провежда полицейско обучение и служи за контакт в сътрудничество с лесбийки, гейове,
бисексуални и транссексуални (ЛГБТ) групи.

8

http://www.polisen.se/en/Languages/Victims-of-Crime/Hate-crime-victims
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ПРАКТИКИ ОТ КИПЪР
Осигуряване на равни възможности за гласуване
В Кипър, властите са поискали списък на хората с увреждания от сдружението на
хората с увреждания, за да определят къде да гласуват, за да вземат необходимите мерки за
тях, като например създаване на рампи за достъп до избирателните секции. Асоциацията
потвърждава, че в резултат на това през последните години нейните членове не са подавали
жалби за недостъпна архитектурна среда до секциите за гласуване.

ПРАКТИКИ ОТ АВСТРИЯ
Харта на Виена за добросъседски отношения в града
В началото на 2012 г. във Виена стартира проект за Харта на Виена9, в резултат на
което е създаден набор от основни принципи за съвместен живот в градска среда.
Уникалността на Хартата се крие в усилията на града да осигури широко обществено
участие в изготвянето и приемането ѝ като всеки жител на Виена е можел да се включи в
проекта и да изрази своите идеи и предложения за добро съжителство в града. Хартата на
Виена е разработена като резултат от пряката демокрация в действие и като такава е
основана на разнообразието на мнения и становища от хора от всякакви възрасти,
разбирания, професии, мнения и образователен ценз. Всички организации в града са
поканени от кмета да станат партньори. Окончателният вариант на Хартата е представен
през месец ноември 2012 г. Резултатите сочат, че към разработването на проекта се
присъединяват 325 организации, сред които фирми, предприятия, културни и спортни
сдружения, организации на работодатели, синдикати, религиозни общности и политически
партии. 8 500 виенчани са се включили активно и са инвестирали над 12 500 часа от времето

9

http://www.wien.gv.at/english/living-working/vienna-charter.html
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си в обсъждане на въпросите на добросъседското съжителство. Онлайн са постъпили над 47
000 становища.

ПРАКТИКИ ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Комисия за човешки взаимоотношения
В Чикаго, САЩ, функционира градска Комисия за човешки взаимоотношения, чиято
основна

тема

е

ролята

на

местното

самоуправление

в

идентифицирането

и

предотвратяването на случаи на погазване на гражданските права. Комисията прилага
Наредбата за спазване на правата на човека в Чикаго и Наредбата за справедливо жилищно
устрояване в Чикаго. Тя разследва жалби за дискриминация, като има правомощия по
наказването на такива деяния. По силата на градския Закон за престъпленията от омраза,
Комисията оказва независима помощ на жертвите на престъпления от омраза. Комисията за
човешки взаимоотношения разработва и прилага политики в сферата на превенцията на
дискриминацията и погазването на гражданските права на отделните общности,
насърчителните

мерки

и

широките

обществени

кампании

за

повишаване

на

информираността и чувствителността на обществото към проблемите на дискриминацията,
неравното третиране, престъпленията от омраза и противообществените прояви.

ПРАКТИКИ НА НИВО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Редица градове в Европа развиват иновативни практики и инициативи за поощряване
на равенството и борба с расизма и дискриминацията. Докато общественото внимание
много

често

е

насочено

към

напрежението

между

общностите,

насилствената

радикализация и бедняшките гета в градовете, местните власти откриват начини да
насърчат общностното единство чрез стратегии, които обслужват потребностите на всички
граждани, независимо от етническата или религиозната им принадлежност.
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Мрежа на местни общности
На ниво ЕС действа Мрежа на местни общности, която включва Агенцията на ЕС за
основните права, Комитета на регионите и служители по изграждане на политики от
градовете Аархус (Дания), Антверпен (Белгия), Брадфорд (Великобритания), Генк (Белгия),
Манхайм (Германия), Нант (Франция), Шефийлд (Великобритания), Ротердам (Холандия) и
Торино (Италия). Мрежата поддържа диалог по въпросите на политиките и обмена на добри
практики в областта на борбата с расизма и дискриминацията, както и по специфични за
мюсюлманските общности проблеми.

Насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие
Пример за насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие е Програмата
Ърбакт10, която е програма за междурегионално сътрудничество на ЕС и цели изграждане и
развитие на мрежи между европейските градове. Програмата включва 97 добри практики за
устойчиво градско развитие от 25 различни европейски държави. Те обхващат широк
спектър от теми, върху които един град може да работи от адаптирането на климата към
плановете за градски транспорт до включването на мигрантите към цифровите иновации.
Основното предизвикателство на проекта е да се преодолеят негативните възгледи, да се
подобрят консултациите и ангажираността на ромската общност.

Платформата за основните права

на Агенцията на Европейския съюз за

основните права
Платформата за основните права не е орган на Агенцията на ЕС за основните права, а
е канал за сътрудничество и обмен на информация с организациите на гражданското

10

Urbact: https://urbact.eu/roma-net-results
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общество, действащи в областта на основните права на национално, местно, европейско или
международно равнище. Тя е "механизъм за обмен и обединяване на знания", създаден за
улесняване на "структуриран и ползотворен диалог". Организациите на гражданското
общество могат да се абонират за базата данни с цел получаване и предоставяне на
информация и принос към консултациите на Агенцията на ЕС за основните права.
Включването на гражданското общество в обсъждането на всички въпроси, свързани с
основните права и степента до която то е ангажирано със създаването на политики и дебата
в сферата на правата на човека се различават в държавите-членки на ЕС. Платформата
обединява над 350 организации на гражданското общество. Тя има уникален характер,
защото дава възможност за директно сътрудничество между гражданското общество и
агенция на ЕС и интердисциплинарен подход към различните проблеми, свързани с
основните права, като по този начин създава диалог между различните сектори.

Отвореният метод за координация на социалната политика в Европейския съюз
Идеята за многостепенно управление е широко разпространена в ЕС, тъй като обхваща
правния, политическия и квази-федерален контекст, спрямо който трябва да се формулират,
прилагат и изпълняват всички публични политики.
Между ЕС, държавите-членки и местните и регионалните власти е установена
сравнително напреднала координация на много равнища чрез т.нар. Отворен метод на
координация (ОМК) в областта на социалната политика. ОМК не се занимава изрично с
основните права, но неговите цели са тясно свързани със спазването на редица важни права,
като правото на здраве, социално осигуряване и образование. Трите основни цели на ОМК в
областта на социалната политика са: планиране, прилагане и мониторинг.
Участието в ОМК изисква приемането на конкретни мерки за реализиране на целите
на социалната политика, които също са документирани в докладите. ОМК поставя голямо
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ударение върху изготвянето на индикатори, така че да може да се проследяват и оценяват
етапите на планиране и изпълнение на въпросните политики.

ПРАКТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Европейска коалиция на градовете срещу расизма
„Коалицията на градовете срещу расизма” е инициатива на ЮНЕСКО от 2004 г. за
създаване на мрежа от градове за обмяна на опит с цел подобряване на местните политики
за борба с расизма, дискриминацията и ксенофобията. Градовете са мястото, където
всекидневните срещи на различията разпалват конкуренция, сблъсък на интереси и страх,
които подхранват дискриминацията. Но те са и лаборатория, където могат да се разработят
нови форми на гражданско съжителство и нови начини на съжителство.
Във времена на нарастваща глобализация и урбанизация, общините са ключов фактор
при гарантиране на гражданите, че могат да живеят достойно, сигурно и справедливо, без
значение от своя етнически, културен, религиозен или социален произход. За тази цел
ЮНЕСКО решава да създаде „Международна коалиция на градовете срещу расизма”,
инициатива, която скоро след това е подкрепена от Върховния комисар на ООН по правата
на човека и най-голямата организация на общини в света “Oбединени градове и местни
власти”.
При създаването си Коалицията приема „План за действие в десет точки”. Планът
предлага широка рамка, приложима както за големи, така и за малки градове. Това е рамка,
която градът може да използва за широк спектър от действия, или с която да се фокусира
върху някои ключови точки. Тя може да бъде съобразена и с неотложните въпроси и
приоритетите, пред които градът е изправен. Фокусът на ангажиментите е насочен към теми,
свързани с политическите правомощия, които градът притежава. Планът за действие в десет
точки е разработен като междусекторна програма, основана на идеите и опита, както на
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професионалистите, които са участвали в разработването му, така и

на онази част на

гражданското обществото, която е посветила дейността си на борбата с расизма.

Европейска харта за защита на правата на човека в града
Междунационална координация и сътрудничество може да се осъществи между
участниците на едно и също ниво на управление чрез т.нар. трансгранични мрежи. Този тип
координация се оказва особено важна за местните и регионалните власти за насърчаване на
обучението между града и споделянето на добри практики. Пример за това е Европейската
харта за защита на правата на човека в града11. следващите две години в резултат на
многостранен диалог между европейските градове, представители на гражданското
общество и експерти по правата на човека е подготвен проект на Хартата. Европейската
харта е обсъдена и окончателно приета в Сен Дени (Франция) през 2000 г. Към момента към
нея са се присъединили над 400 града.

Глобална харта-програма за правата на човека в града
Световният съвет на „Обединени градове и местни власти“, проведен във Флоренция
(Италия) през 2011 г. приема Глобална харта-програма за правата на човека в града. Тя има
за цел да осигури инструмент за местните власти за изграждане на по-приобщаващи,
демократични и солидарни общества в диалог с жителите на градовете по време на
икономическата криза и възможното отместване на фокуса от основните права.
Глобалната харта-програма за правата на човека в града12 цели да насърчава и
утвърждава правата на човека. Нейните разпоредби се отнасят до всички обитатели на даден
град – индивидуално и колективно – без дискриминация от какъвто и да е вид.

11
12

https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charter/preamble
https://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/world-charter-agenda
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Държавните, образователните институции и органите на местното самоуправление
обслужват и контактуват с хора от всички социални слоеве, традиции и култури. Те са
призвани да работят за постигане на реални резултати за развитието на гражданското
общество. Органите по равнопоставеност, независимо от коя точка на света работят имат
обща пресечна точка и тя е защита правата на човека.
Общото управление на основните права означава, че институциите и правителствата
на ЕС на всички равнища координират работата си помежду си, както и с други
междуправителствени органи, национални институции за правата на човека и гражданското
общество. Това трябва да се разбира като дългосрочен, непрекъснат процес. В основата на
всички обединени управленски подходи лежи координацията, като инструмент за
ефективно планиране, изпълнение и мониторинг.
Обединеното управление подобрява прилагането на основните права. Когато
публичните органи на всички нива работят координирано, всеобхватно и интегрирано, за да
гарантират основните права за всички, се постига систематичност и ефективност. Повероятно е също така тази координация да спомогне за избягване на погрешното тълкуване
и определяне на приоритети на дадени права или групи от едно ниво или сектор на
управление.
Проучването на съществуващите добри практики и модели на гражданското участие и
партньорство е ключово за цялостното прилагане и изпълнение на националните политики
по недискриминация, равенство и защита на основните права в България.
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