
 

 

 

 
„Старейшините“ призовават България да използва председателството на ЕС 

за по-мащабни действия в областта на презаселването на бежанци 
 
ЛОНДОН, 20 февруари 2018 г. 
 
„Старейшините“ призовават България да използва мандата си за председателство на 
Европейския съюз, за да настоява за по-големи действия и амбиции в блока от 28 нации 
за презаселване на най-уязвимите бежански групи по света. 
 
В писмо до министър-председателя на България Бойко Борисов „Старейшините“ 
отбелязват, че ООН определя 1,2 милиона бежанци по света като най-нуждаещи се от 
презаселване, включително деца без придружители, уязвими жени и хора с комплексни 
медицински нужди. 
 
Те заявяват, че рамката на Съюза за презаселване, която понастоящем е обект на 
преговори между Парламента на ЕС и Съвета, представлява историческа възможност за 
справяне с този изключително важен проблем.  
 
Председателството на България следва да излезе на преден план и да покаже водеща 
роля чрез увеличаване на броя на местата за презаселване в ЕС от 14 000, предложени 
през 2016 г., особено в светлината на решението на президента Тръмп за значително 
орязване на програмата за презаселване в САЩ.  
 
Кофи Анан, председател на „Старейшините“ и бивш генерален секретар на ООН, заявява: 
 
„Колективният ни опит казва, че стратегията за намаляване на хаоса, който Европа 
преживява през последните години, както и за справяне с проблемите на сигурността 
и суверенитета на държавите членки, трябва да включва увеличаващи се правни 
пътища за безопасността на най-уязвимите хора в движение.  
 
Като държава, заемаща председателството на Европейския съюз, Република България 
има възможност да направлява исторически законодателен акт — рамката на Съюза 
за преселението — за справяне с този изключително важен въпрос.“    
 
„Старейшините“ насърчават България да използва председателството си, за да търси 
амбициозни резултати по две ключови точки от рамковите преговори: те следва да 
включват ясна цел за държавите членки на ЕС за увеличаване на броя на предлаганите 
места за презаселване; и тези места трябва да се предлагат само въз основа на 
хуманитарни нужди.  



 
„Силната рамка, разработена под Вашето ръководство, ще изпрати сигнал до 
останалия свят, че Европа има водеща роля в справянето с това глобално 
предизвикателство и не стои безучастна, докато хората, които бягат от война и 
преследване, страдат“, казва Кофи Анан. 
 
КРАЙ 

 
Медийни запитвания 
 
Уилям Френч, директор „Комуникации“, „Старейшините“  
Tел.: +44 7795 693903 
media@theElders.org 
 
Регистрирайте се, за да получавате съобщения за пресата от „Старейшините“. 

 
 
Информация за „Старейшините“ 
 
„Старейшините“ са независими лидери, които използват колективния си опит и влияние в 
областта на мира, правосъдието и правата на човека по целия свят. Групата е основана от 
Нелсън Мандела през 2007 г. 
 
„Старейшините“ са Марти Ахтисаари, Кофи Анан (председател), Бан Ки-мун, Лахдар 
Брахими, Гру Харлем Брундтланд (заместник-председател), Хина Джилани, Рикардо 
Лагос, Граса Махел, Мери Робинсън и Ернесто Зедийо.  
  
Ела Бхат, Фернандо Енрике Кардозо, Джими Картър и Дезмънд Туту са „Заслужили 
старейшини“. 

 
 
Допълнителна информация 
За биографиите на „Старейшините“, блогове, снимки, видеоклипове и още информация за 
тяхната работа, моля, посетете www.theElders.org. 

Последвайте „Старейшините“ в LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Flickr и YouTube. 
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