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По съдържанието:  

Дефиниции за понятията включване (инклузия) и интеграция в смисъла на проекта. 

 

Какво имаме предвид с това? 

За съжаление това е въпрос, на който не може да се отговори кратко – защото 

включването (инклузията) е във висока степен непознато понятие, докато за 

интеграцията чуваме много често. Много често, без обаче понятието да бъде обяснено 

предварително. 

Има прекалено много дефиниции за понятието интеграция. Най-често става въпрос за 

това, че хората, „подлежащи на интегриране”, трябва да изпълняват определени 

условия [1, 2], за да бъдат наблюдавани от приемащото ги общество като 

„интегрирани“. Съответно хората, „подлежащи на интегриране” (например имигранти, 

инвалиди), не могат сами да решават, какво е най-доброто за тях, а трябва да се 

подчиняват на чужди решения. По този начин се поставя въпросът, дали на човек „му е 

позволено” да се изказва относно собствената си ситуация или дали човек може да се 

грижи за собствените си нужди – което, разбира се, представлява опека и 

същевременно е недостойно. Освен това е под въпрос, как така същият човек се 

наблюдава като „интегриран“ или „подлежащ на интегриране” в различни ситуации. 

При това, през 1998 година Корнелиа Шмалц-Якобсен, пълномощник по въпросите 

свързани с чужденците, каза „Интеграцията е право и усилие, за което няма 

алтернативи” [3, 4]. Ние обаче сме на мнение, че все пак има алтернатива – 

инклузията. 

Инклузия означава включване. Става въпрос за създаване на възможно най-добрите 

условия, така че всички хора да могат сами да определят живота си и да участват в 

обществото [5]. Казано с думите на д-р Герхард Полцин: „Докато „интеграцията“ все 

още се интерпретира и може да бъде интерпретирана по този начин, че човек – 

донякъде благосклонно – е готов да пригоди хора, които са „изключение от 

правилото”, към съществуващите системи за „нормални хора“, то инклузията от 

самото начало предполага създаването на общо за всички.“ [6]. Понятието се използва 

във връзка с педагогиката, хората с увреждания, имигрантите, малцинствата и др. [7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14]. 
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Специално в Германия, понятието придоби по-голямо значение чрез дискусията за 

немския работен превод на конвенцията на Обединените нации за правата на хората с 

увреждания [15, 16, 17, 18] – защото понятието „inclusion“ било преведено на немски с 

„интеграция“ вместо с „инклузия”. Важно е обаче да се използва коректното понятие 

„инклузия“, защото инклузията надхвърля границите на интеграцията. Безспорно е, че 

хората с увреждания в Германия могат по-лесно да се борят за правото си на 

самоопределяне на живота благодарение на конвенцията на Обединените нации – като 

например случаят на един мъж в напреднал стадий на мускулна дистрофия, който 

успял да попречи нежеланото от него стационарно настаняване [19] или случаят на 

една млада, нуждаеща се от грижи жена, която се бори срещу преместването си в дом 

(Az. S 61 SO 328/08) [20]. Все пак целта не е, човек да трябва да се бори за основните си 

права, които са заложени в Конституцията („Никой не бива да бъде ощетяван поради 

увреждането си.”, член 3, алинея 3 [21] [бел.прев. цитираният източник е немската 

конституция]). Особено предвид факта, че изглежда в Германия не е запланувано 

прилагане на конвенцията на Обединените нации въпреки ратифицирането й, тъй 

като „сегашното правно положение в Германия … отговаря на изискванията на 

спогодбата“ [22, 23, 24]. 

В България конвенцията на Обединените нации все още не е ратифицирана. 

Така става ясно, каква нужда от действие има по отношение на инклузията – защото 

всички ние сме част от обществото и всички ние допринасяме за това, дали и как то се 

променя. Ето защо ние се занимаваме с актуалната тема „инклузия“ в рамките на 

проекта „Ние за нас в Европа“! 
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