Център за миграционни изследвания към НБУ
Институт “Отворено общество” – София
Центърът за култура и дебат „Червената къща”
по случай Международния ден на толерантността
имат удоволствието да Ви поканят на

дискусия Какво е да си бежанец в България?
и
“Панаир” на бежанските култури
Червена зала на Центъра за култура и дебат „Червената къща” ,
ул. "Любен Каравелов" № 15
на 16 ноември (понеделник) от 18.30 часа.

В България идват все повече хора, напуснали собствената си родина и търсещи убежище
заради войни, конфликти, насилие, политическо или религиозно преследване. Макар те да са
тук, всеки със своята лична история, в повечето случаи знаем малко или нищо за тях, за
миналото, оставено в страната им и настоящето им сред нас. На Международния ден на
толерантността ви каним заедно с бежанци, изследователи, журналисти, представители
на граждански организации и държавни институции да дискутираме какво значи да
бъдеш бежанец в България. Какъв е общественият образ на бежанците в България? Как да
постигнем успешната им интеграция в приемащото общество?
Дискусията ще бъде последвана от откриване на Панаир на бежанските култури в
България, включващ изложби на рисунки, фотографии и лични истории от Ирак, Сирия,
Етиопия, Афганистан, традиционни танци от Етиопия, Конго и Индия, както и традиционна
храна и напитки от Афганистан, Палестина и Индия.
Със съдействието и участието на представители на Държавната агенция за бежанците към
Министерски съвет, фондация "Център за правна помощ - Глас в България", Правна клиника за
бежанци и имигранти, Български Червен Кръст, Асоциация за интеграция на бежанци и
мигранти,
Български съвет за бежанци и мигранти, Фондация «Девъм»-Индо-българско
общество за изкуство и култура, Съвета на жените бежанки в България, Етиопско земляческо
дружество, Гражданска инициатива "Справедливост 21" към Християнски център "Прелом".
С подкрепата на Фондация „Америка за България”. На български език. Вход свободен

Програма
18.30 – Откриване на дискусия Какво е да си бежанец в България? от Представителя на
Върховния комисариат за бежанците на ООН за България, г-жа Милагрос Лейнес
Модератор - Анна Кръстева, Център за миграционни изследвания към НБУ

С участието на:
Бежанци в България
Диана Даскалова, Фондация "Център за правна помощ - Глас в България"
Валерия Иларева, Правна клиника за бежанци и имигранти
Яна Бюрер Тавание, журналист
Звезда Ванкова, Институт “Отворено общество” – София
19.10 – Обсъждане с участниците
19.30 - Откриване на Панаир на бежанските култури

