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Цели на обучението

Разбирането на понятията „бежанци“, „миграция“ и „убежище“ започва с разбирането на някои основни принципи.

Думата бежанец често се използва като общ термин за лица, разселени поради война, насилие или преследване. 

Но има различни категории разселени лица, всяка със своите специфични нужди. Важно е да се знае какво означават 
тези категории, като това ще допринесе за по-доброто разбиране на тази сложна тема. 

Прочетете определенията по-долу в низходящ ред от горе надолу и ги използвайте всеки път, когато ги 
обсъждате, когато преподавате по темата за бежанците, убежището и миграцията.

Бежанци

Бежанците са лица, избягали от война, насилие, конфликт или преследване, 
които са преминали поне през една международна граница, за да намерят 
безопасност в друга държава. Бежанците отново биха били изложени на риск, 
ако се завърнат в домовете си в своята държава.
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Мигранти
Подобно на бежанците мигрантите са лица, които са се преместили в друга 
държава. Причината за тяхното преместване обаче е различна. Мигрантите 
се преместват в друга държава по причини, различни от война, насилие, 
конфликт или преследване. Мигрантът може да се върне в своята държава, 
без да е изложен на непосредствена опасност.

Лица, търсещи убежище
Лицата, търсещи убежище, са хора, които търсят международна закрила от 
конфликти и преследване. Подобно на бежанците, те се намират в друга 
държава, но все пак трябва да докажат, че имат основателни причини да 
избягат от своята държава. По време на тази процедура длъжностни лица 
от приемащата държава ще преценят дали искането на търсещите убежища 
лица е достоверно и дали те ще бъдат признати за бежанци от приемащата 
държава, или ще им бъде даден друг статут на закрила. 

Вътрешно разселени лица (ВРЛ)
Подобно на бежанците вътрешно разселените лица са хора, които са избягали 
от война, насилие, конфликт или преследване. Вътрешно разселените 
лица обаче не са преминали през международни граници, за да намерят 
безопасност. Те продължават да са в собствената си държава, но са се 
преместили в друга област. Подобно на бежанците те могат да бъдат 
изложени на риск, ако се върнат в домовете си.

Лица без гражданство
Лицата без гражданство нямат гражданството на никоя държава.

Завърнали се лица
Завърналите се лица са хората, които са се завърнали в домовете си, след 
като са били разселени.
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Този пакет от учебни материали беше изготвен съвместно от:

Непридружени ненавършили пълнолетие лица

Ненавършили пълнолетие лица, които са разделени от двамата родители или 
за които не се грижи възрастен, който да отговаря за тях по закон или по 
обичай.

ВКБООН
ВКБООН — Върховният комисариат на ООН за бежанците — закриля лицата, 
принудени да напуснат домовете си поради конфликт и преследване. ВКБООН 
работи в над 130 държави, защитавайки милиони хора, като реагира с 
животоспасяваща подкрепа, гарантира защитата на основните права на 
човека и им помага да изградят по-добро бъдеще.

УНИЦЕФ
Това е абревиатурата на Фонда на ООН за децата. Съкращението произлиза 
от първото име на организацията „Обединени нации, Международен фонд 
за спешна помощ“. УНИЦЕФ насърчава правата и благополучието на всяко 
дете. Заедно с нашите партньори работим в 190 държави и територии, за да 
превърнем ангажимента към правата на децата в практически действия, с 
допълнителни усилия за достигане до най-уязвимите и изолираните деца.

Европейския съюз
ЕС е партньорство между 27 европейски държави, известни като държави 
членки, които са решили да обединят усилията си за изграждане на по-
добро бъдеще заедно. Държавите от ЕС работят в тясно сътрудничество, за 
да подобрят живота на всички свои граждани, като същевременно зачитат 
уникалната култура и традиции на всяка държава. В ЕС живеят над 446 
милиона души, което съответства на около 6 % от населението в света. 
Гражданите на държавите — членки на ЕС, са граждани и на Европейския съюз.
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