
Над 135 000 бежанци и емигранти са 
пристигнали в Европа по море през 
първата половина на тази година, 
а почти 2000 от тях са загинали по 
пътя. Голям брой от тези хора са 
сирийци. 1 милион имигранти се 
очаква да влязат в Германия тази 
година, а според европейската аген-
ция Frontex още 500 000 са готови да 
потеглят от Турция към ЕС.
За справяне с бежанската криза ще 
бъдат отпуснати 3 милиарда евро, 
решиха лидерите на ЕС на срещата 
на върха в Брюксел през септември. 
Един млрд. евро ще бъдат дадени на 
Турция, а 17 млн. – на Македония. 100 
млн. евро се заделят за спешна помощ 
за страните от ЕС, борещи се с на-
плива на мигранти и бежанци, както 
и 600 млн. за европейската агенция по 
охрана на границите „Фронтекс“ и за 
Европол. ЕС ще отпусне допълнително 
и 1 млрд. евро за сирийските бежанци 
в близкоизточните страни.
На срещата в Брюксел бе прието 
и решение за спешно създаване на 
центрове за прием и регистрация 
на мигранти и бежанци по външни-
те граници на ЕС, най-вече Гърция 
и Италия. Ангела Меркел каза след 
срещата, че и България, макар да не 
е в Шенген, може да поиска създа-
ването на такъв център, при същите 
условия и финансова помощ.
„Не може повече да мислим за отво-
рени врати и прозорци, трябва да 
помислим за защитата на външните 
ни граници“, каза президентът на 
Европейския съвет Доналд Туск. На-
стоящият хаос по границите трябва 
да спре, това е обща отговорност, не 
може държавите да бъдат оставени 
да се справят сами, коментира той. 
Според него ЕС ще затегне контро-
ла по границите и ще се опита да 
задържи хората в лагерите в близост 
със Сирия, като даде пари за храна, 
лекарства, ток и вода в тях.
По време на извънредната среща на 
върха през септември обаче не бе 
намерен отговор на въпроса как ЕС 
да се справи с бежанската криза. Кво-
тите за разпределяне на бежанците 
в ЕС не бяха одобрени единодушно, 
а с мнозинство.

Чехия, Унгария, Полша и Словакия 
отхвърлиха в Прага задължителните 
квоти за имигранти, които бяха пред-
ложени от Европейската комисия. 
Словашкият премиер Роберт Фицо 
заяви, че ще обжалва решението 
за квотите пред Европейския съд. 
В крайна сметка обаче Румъния и Че-
хия изразиха готовност да приемат 
решението за квотите.
Новото предложение на Европей-
ската комисия дава възможност на 
страните да откажат не повече от 
една трета от задължителната квота 
за бежанци, като за всеки отказан 
санкцията е по 6500 евро.
„Това направо е покана за мигранти-
те“, каза унгарският премиер Виктор 
Орбан пред „Фигаро“. „Терористич-
ната заплаха е едно нещо, но има 
и друго предизвикателство – инте-
грацията на мюсюлманите. В Европа 
това не се случи. Съществуват пара-
лелни общества, които съществуват 
едно до друго“, казва още унгарският 
министър-председател (БГНЕС) .
За да спре притока на бежанци, 
Унгария издигна ограда от бодли-
ва тел по границитe си със Сърбия 
и Хърватия. 
Носителят на Нобелова награда 
за мир и бивш президент на Пол-
ша Лех Валенса призова пред bTV 
проблемите на бежанците да бъдат 
разгледани, но същевременно да не 
създаваме пречки за себе си. Той бе 
категоричен, че на хората в нужда 
и най-вече децата сред тях трябва да 
бъде помогнато, но не и с цената на 
„вековно изграждания ред в нашите 
държави“. 
Междувременно Русия, Сирия, Иран 
и Ирак са създали информационен 
център за координиране на борбата 
срещу „Ислямска държава“ в Багдад. 
По последни данни на американско-
то разузнаване, цитирани от вестник 
„Ню Йорк Таймс“, броят на чуждес-
транните бойци, заминали да се бият 
на страната на ИД в Сирия и Ирак, 
вече е 30 000 души, като най-малко 
250 от тях са американци.
Според Пентагона въздушните атаки 
на коалицията по позиции на теро-
ристите са убили повече от 10 000 

бойци, но в групировката месечно се 
вливат приблизително по 1000 нови 
джихадисти.
Турция вече е дала подслон на близо 
два милиона сирийски емигранти. 
„Турция достигна пълния си капаци-
тет за бежанци. А сега се говори, че 
може да има нова бежанска вълна. 
Това ще превиши капацитета на Тур-
ция и ще изправи Европа лице в лице 
с още имигранти“, казва турският 
министър по въпросите на Европей-
ския съюз Волкан Бозкър. 
Премиерът на Турция Ахмет Да-
вутоглу изпрати писмо до минис-
тър-председателя на България 
Бойко Борисов с молба България да 
помогне за обединяването на меж-
дународните усилия и създаването 
на зона за сигурност в Сирия. В него 
той моли за „подкрепа за мобилизи-
ране на международната общност, 
така че да се облекчи страданието на 
сирийските бежанци и да се сложи 
край на настоящата хуманитарна 
криза“. В писмото се казва, че 7 млн. 
бежанци могат да бъдат очаквани от 
Сирия, а Турция е изхарчила вече 8 
млрд. щатски долара за изграждане 
на бежански лагери по 900-километ-
ровата си граница със Сирия. Турция 
явно има трудности да се справи 
с притока на бежанци от граждан-
ската война в Сирия и мнозина от тях 
най-вероятно ще се опитат да влязат 
в Европа.
В края на септември Русия започна 
военна операция в Сирия. Руските 
военни нанесоха съществени щети 
на терористичната групировка „Ис-
лямска държава“ в Сирия. Генерал-
ният щаб на Русия съобщи за разру-
шени 50 важни обекта на ИД. 
Президентът Барак Обама взе реше-
ние да не се противопоставя директ-
но на Русия за нейната нова въздуш-
на офанзива в Сирия, с надеждата, че 
руският президент Владимир Путин 
скоро ще изпадне в „патова ситуа-
ция“, пише The Wahington Post, цити-
ран от Агенция „Фокус“. Водената от 
САЩ коалиция счита за катастрофа 
операцията на Русия в Сирия. 

(Р.K.)

Бежанската криза
Европейският съюз е изправен пред най-голямата криза в досегашната си история.
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