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В Брюксел се проведе вторият Стратегически конгрес на Европейската 

мрежа срещу расизма 

 

“Битката за свобода и човешки права е труден и продължителен процес, но 
резултатите от нея ползват големи общности от хора”, каза в обръщението си към 
делегатите на Стратегическия конгрeс на ЕНАР Преподобният Джеси Джаксън1, политик 
и борец за човешки права в Америка. 

 
 
На 25 и 26 юни 2010 г. в Брюксел, Белгия се проведоха двете основни събития 

за тази година на Европейската мрежа срещу расизма2 (ЕНАР) - Стратегическият 
конгрес и Генералната асамблея.  

Стратегическият конгрес на ЕНАР се провежда на всеки три години и определя 
приоритетите в работата на цялата мрежа за следващия тригодишен период3. В него 
участваха 70 делегати от 27-те държави, членове на ЕС и Хърватия. С гласуването на 
Стратегическия план 2011-2013 г., Конгресът определи бъдещите насоки за работа на 
Мрежата. 

Конгресът беше открит от г-н Мохамед Азиз, Президент на ЕНАР и встъпителна 
реч от г-жа Емине Бозкърт, член на Европейския Парламент. Видеообръщение направи 
и г-жа Вивиан Рединг, Вицепрезидент и Комисар по човешките права и равните 
възможности на Европейската комисия. 

Основни говорители бяха: Patrik Taran, Senior Migration Specialist; Alwie Xuseyn, 
Migrant Women's Health Officer; Nils Muiznieks, President of ECRI; Ilze Brands Kehris, 
Chairperson of the Management Board of the European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA) and Domenica Ghidei, Dutch Equal Treatment Commission, Board Member of 
Equinet. 
 През двата дни на конгреса делегатите работиха в 5 групи по основните 
приоритетни направления за следващия тригодишен прериод. През втория ден 
участниците дискутираха основните политики на ЕНАР, дефинирха главните насоки в 
следващата тригодишна програма на ЕНАР и гласуваха Стратегическия план за 
развитие 2011-2013 година. Идентифицирани бяха 3 стратегически цели за Мрежата: 

1) Ясно формулиране и комуникиране на едно развиващо се описание на 
равенството и разнообразието, като бъдат разпознати и идентифицирани ползите от 
една Европа, свободна от расизъм. 

2) Увеличаване капацитета на Мрежата с цел тя да изпълни стратегическите си 
цели.  

3) Придвижване напред към финансова стабилност и издръжка. 
По време на дискусиите беше посочено, че през последните три години ЕНАР е 

постигнала по-висок професионализъм в работата си и по този начин Мрежата е 
отговорила адекватно на новите предизвикателства, пред които се изправя анти-
расисткото гражданско общество в един все по-сложен и динамичен свят. ЕНАР разви и 
ускори прилагането на “интегрирания подход”, който позволи на Мрежата да засили 
своето влияние в сферата на лобирането и политиката. Този процес показа, че петте 
прилагани механизми в работата на ЕНАР: информираност и осведоменост, 
организиране на кампании, адвокатска помощ и лобиране, разпространение в 
мрежата, изграждане и укрепване на Мрежата, допринасят за изпълнението на 
нейните стратегически цели.  

Заключителна реч произнесе преподобният Джеси Джаксън, който поздрави 
участниците и говори за значимостта на действията и постоянството в усилията на 
гражданското общество за отстояване на извоюваните човешки права.  

                                                 
1 Джеси Джаксън – един от лидерите на движението за човешки права в Америка и съратник на Мартин 
Лутър Кинг; баптискти служител; кандидат-президент от Демократическата партия през 1984 и 1988г.  
2 ЕНАР – European Network Against Rasism е създадена през 1998 г. в резултат на осъзнаването от НПО на 
необходимостта да обединят усилията се в борбата срещу расизма. Така Мрежата става форум за обмен на 
информация и политическо влияние на ниво ЕС и неговите членове. Мисията на ENAR е една Европа без 
расизъм, където всяка една личност ще има равни възможности за участие и реализация в обществото.   
3 Първият стратегически конгрес се провежда през 2007 г. в Берлин 
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Генералната асамблея, която се проведе на 26 юни 2010г., събра заедно 56 
участници, от които 28 членове на Борда на ЕНАР и по един представител на 
националните координации. Времето за  обсъждане на основните документи, 
предложени за гласуване, беше съкратено и според нас недостатъчно за ефективната 
работа на асамблеята поради: 
1. Липсата на достатъчно време за обсъждане на предоставените материали;  
2. Предоставяне на материалите за обсъждане и гласуване непосредствено преди 
провеждането на Генералната Асамблея 
3. Сливането на двете събития едно след друго – Генералната асамблея се проведе 
следобяд на 26 юни 2010 г., веднага след приключване на Стратегическия конгрес.   

С мнозинство бяха приети програмния и финансовия отчети за 2009г. 
Планираният бюджет за 2011 г. е 1580 хил. евро, за 2012г. – 1 760 хил. евро и 2013 г. 
– 1 940 хил евро. Делегатите приеха финансовия план за 2011-2013 г. и календара с 
дейностите за периода. Гласувана беше важна промяна в Устава на ЕНАР, която 
въвежда асоциирани и кандидат-членове на европейската мрежа. 

Българската мрежа на ЕНАР беше представена от Георги Милков, Председател 
на Центъра на НПО в Разград и член на Борда на ЕНАР и Елена Дянкова, Координатор 
на “Справедливост 21” и пълномощник на националния координатор. 
 
 
 
 


