
 

В края на ноември и началото на 

декември, когато хиляди туристи 

правеха резервации за Южно Мек-

сико и Гватемала с надеждата да 

видят края на света „предсказан“ 

от маите в страната на маите, 

представители на Център Амали-

пе, както и на 6 организации от 

Македония посетихме Гватемала. 

Визитата бе организирана от Цен-

търа за изследване на равенството 

и здравната система (Centro de 

Estudios para la Equidad y Governan-

za en los Sistemas de Salud -  CEGSS)  

в Гватемала и Институт „Отворено 

общество“ – Ню И орк. Тя не бе част 

от процъфтяващата туристическа 

индустрия, свързана с очаквания 

(наи -вече от европеи ците) краи  на 

света  („определен“ за 21 декември 

2012): посетихме Гватемала с пог-

лед не към миналото на древните 

маи, а към настоящото на техните 

потомци; очаквахме не края на 

света, а да видим на терен как се прави и 

как ще се прави общностен мониторинг 

на здравните услуги в индианските общ-

ности.  

“El Corazon del mundo Ma-

ya” – “Сърцето на света на 

маите”: с това изречение 

Гватемала посреща хиля-

дите туристи, които 

ежедневно кацат на лети-

щето в Гватемала сити. 

Съпроводено със снимка 

на пирамидата от Тикал, 

изречението показва, че 

страната пази руините на 

наи -древните градове от 

една древна цивилиза-

ция, която пленява ума 

на милиони от целия 

свят със своето великоле-

пие: наи -точния кален-

дар в света, изключител-

ни познания по матема-

тика, удивителна архи-

тектура, уникална по сво-

ята дълбочина космови-

зия и мисловност.  

Гватемала е страна на 

контрасти. Посрещна ни 

и с двете си лица: онова 

лъскавото, което можеш 
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Гватемала е 

страна на конт-

растите. Пос-

рещна ни с цве-

товете, изтъка-

ни на станове-

те от сръчните 

женски ръце, 

които не изпус-

кат нишката на 

традицията, 

цветове, затъ-

кани в полите, 

в косите и в 

гостоприемни-

те усмивки на 

хората, незави-

симо от сиво-

тата на безна-

деждността, в 

която живеят.  
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За да го 

почувстваш 

трябва само да 

застанеш в цен-

търа на пазара, 

да затвориш очи 

и просто да 

слушаш – 

глъчката, 

интонацията, 

смесицата от 

езици и 

диалекти… 

Контрасти 
очи и да погледнеш на-

горе – не към Господ – 

боговете, и християнс-

ки и езически, сякаш са 

забравили тези хора, 

независимо че те отчая-

но и упорито се опит-

ват да измолят благос-

ловията им – и по ези-

чески и по християнски. 

В центъра на пазара се 

намира голямата църк-

ва Санто Томас – като-

лическа. В миналото – в 

онова друго време - е 

била маи ански храм. 

Стълбите към входа и 

също са осеяни с цвето-

ве – не от цветята, кои-

то жените продават, а 

от пъстротата на дрехи-

те им. Мъже и жени са 

коленичили навсякъде 

– в църквата, около 

църквата, в подножени-

ето на църквата и без-

мълвно нашепват ези-

чески и християнски 

молитви, палят тамян и 

билки, принасят дарове 

в жертва, прекръстват 

се и тихо се връщат към 

ежедневието си. Про-

мъкваме се по тесните 

пролуки между сергии-

те, изпъстрени с ръчно-

тъкани пъстри дрехи, 

които за туристите са 

атракция, но за местни-

те хора са повече от 

ежедневие – средство 

за препитание, необхо-

димост, традиция, коя-

то жените упорито се 

опитват да съхранят, за 

да предадат изчезваща-

та гордост на децата си  

и да съхранят идентич-

ността си. 

да видиш в големите 

модерни хотели в цен-

търа на Гватемала сити, 

където без да загубят и 

капчица от аристокра-

тизма си тържествено 

закусват добре облече-

ни бели жени и техните 

caballeros, както и оно-

ва другото, лицето на 

жената, превита на две 

под товара, кои то носи 

на главата си, или на 7 – 

8 годишните вакса-

джии чета, които вместо 

да изживяват детството 

си по време на ваканци-

ята, се бият по между си 

за вниманието на белия 

господин, кои то иска да 

лъснат обувките му 

така, че да може да се 

оглед в тях, онова лице, 

почерняло от слънцето, 

от товара на времето 

или само заради това, 

че понеже са децата на 

Господ, тои  ги е изпе-

къл наи -добре във фур-

ната на човешката ис-

тория. В тази игра оба-

че Господ играе с две 

царици …  

Гватемала е страна на 

контрастите. Посрещна 

ни с цветовете, изтъка-

ни на становете от 

сръчните женски ръце, 

които не изпускат ниш-

ката на традицията, 

цветове, затъкани в 

полите, в косите и в 

гостоприемните усмив-

ки на хората, независи-

мо от сивотата на без-

надеждността, в която 

живеят. Още през пър-

вия ден се озовахме в 

сърцето на тази цвет-

ност – пазара на Чичи-

кастенанго, кои то ни 

порази със синкретиз-

ма си: в религията, тра-

дициите, езиците, вяр-

ванията, и наи -вече – 

умението да съхраниш 

богатството на култу-

рата си и да … оцелееш. 

За да го почувстваш 

трябва само да заста-

неш в центъра на паза-

ра, да затвориш очи и 

просто да слушаш – 

глъчката, интонацията, 

смесицата от езици и 

диалекти… за да го ви-

диш трябва да отвориш 

Г В А Т Е М А Л А   
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Всяка от сергиите примам-

ва с цветовете на различ-

ните huipil, поли и колани 

от всички части на Гвате-

мала – от късите поли, ха-

рактерни само за Чичикас-

тенанго, до накитите за 

глава, изработвани от же-

ните  в Небах. Всяко от мо-

мичетата, които продават 

ни кани да купим нещо. 

Момичетата са добри тър-

говци. Трудно е да си тръг-

неш, ако дори се загледаш 

в някоя от сергиите. Едно 

от момичетата само ни спи-

ра. Не знам как се казва – аз 

я нарекох Ремедиос… защо-

то тук стоте години самота 

още не са свършили... Пока-

за ми всичко – разказа ми 

историята зад всяка една 

нишка – показа ми как зе-

лено-червено-сините иви-

ци се преплитат в остри 

триъгълници, за да изобра-

зят високите планини на 

Гватемала, показа ми как 

черно-червените ивици 

около врата се съединяват 

в лъчите на Бога Слънце, 

показа ми и стилизираните 

изображения на кетцала. 

И кетцала е символ на па-

радоксите в Гватемала. Тои  

е птицата, символизираща 

богатото минало и култур-

но наследство на днешните 

потомци на древните маи. 

Така се нарича и национал-

ната валута  - ирония, коя-

то продължава да пулсира 

в контраста между велико-

то минало и отчаяното нас-

тояще на същите тези хора, 

които са поставени на ръба 

на бедността и безнадежд-

ността. 

Вземам ръчно изработения 

huipil и сред слънчевите му 

цветове започва пътуване-

то ни в Гватемала – “El Co-

razon del mundo Maya”.  

Гватемала (както и в Мек-

сико, Перу, Боливия и Еква-

дор) милиони съвсем реал-

ни потомци на древните 

индиански цивилизации 

искат да скрият древния си 

произход. Разбира се, това 

ни бе до болка познато – не 

са ли стотици хиляди ро-

мите в България, които 

предпочитат да се опреде-

лят по всякакъв друг на-

чин, само не и като роми. 

Приликите не спираха да 

ни учудват. 

За две седмици посетихме 

четири различни общнос-

ти, в които нашите домаки-

ни от  CEGSS подпомагат 

общностния мониторинг 

на здравните услуги: Тек-

титан, Ишчигуан, Небах и 

Зона Реи на. Самите те се 

различават помеду си: Иш-

чигуан е наи -високата об-

щина в страната, а Зона Реи на 

е сред ниските джунгли; общ-

ността в Зона Реи на е марги-

нализирана, докато тази в Не-

бах е значително по-

организирана. Общото между 

четирите общини е, че огром-

ното мнозинство от жителите 

им са маи, а самите общини са 

сред наи -бедните в страната; 

общото е високата степен на 

организираност,  въпреки ус-

ловията при които живеят 

тези хора; общото е и много 

активното участие на жените 

във всяка една област... 

През цялата визита се убе-

дихме, че Гватемала наис-

тина е сърцето на света на 

маите: не толкова заради 

пирамидите и древните 

градове, колкото заради 

днешните маи. По данни от 

последното преброяване, 

над 40 % от днешните гва-

темалци са се определили 

като маи. Поне още 20 % 

също са маи, но предпочи-

тат да се декларират като 

„местисо“ или „ладино“ – за 

да избегнат силната диск-

риминация, а също и защо-

то не говорят някои  от ма-

и анските езици. Разгова-

ряи ки с тях и с колегите от 

Македония не спирахме да 

се шегуваме, че в Европа 

всеки иска да се представи 

за потомък на древен на-

род, дори това да изглежда 

смешно за останалите, а в 

Контекстът 

Общото между 

четирите общи

-ни е, високата 

степен на 

организираност

,  въпреки усло-

вията при 

които живеят 

тези хора; 

общото е и 

много актив-

ното участие 

на жените във 

всяка една 

област... 
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Моделите на 

изключване са 

много подобни. Те 

комбинират 

дискриминация, 

широко разпрос-

транени стерео-

типи, опит да 

избягаш от 

собствената си 

идентичност ... 

Маите в Гватемала и ромите на 

Балканите: открийте разликите  
Колкото и странно да 

звучи, не е никак труд-

но човек да открие мно-

жество прилики между 

положението на маите 

в Гватемала  (може би и 

на останалите коренни 

народи в Латинска Аме-

рика) и ромите в Бълга-

рия (и останалите из-

точноевропеи ски дър-

жави). Оказа се, че мо-

делите на изключване 

са много подобни. Те 

комбинират дискрими-

нация, широко разпрос-

транени стереотипи 

сред всички обществе-

ни прослои ки, опит да 

избягаш от собствената 

си идентичност, значи-

телно по-нисък образо-

вателен, социален и 

здравен статус, неучас-

тие във властта и слабо 

присъствие в държав-

ните институции. Кога-

то домакините ни за-

познаваха с негативни-

те смисли на думата 

„indio“ (индианец) 

имахме чувството, че 

ни говорят за „циганин“ 

на Балканите. Среднос-

татистическият гвате-

малец използва „индио“ 

преди всичко като оби-

да – човек с ниска кул-

тура, беден и мръсен, 

затова много от образо-

ваните индианци, както 

и голяма част от тези от 

средната класа предпо-

читат или да скрият 

индианския си корен (с 

което предизвикват 

присмех – расовите чер-

ти трудно се прикри-

ват) или да използват 

друго име за себе си – 

indigena (туземец), Ma-

ya или наименованието 

на съответната група 

(киче, кекчикел, мам...). 

Въобще чувстваш се 

почти като у дома си... 

Основното различие е, 

че в Гватемала става 

въпрос за изключване 

на етноси, които със-

тавляват между 40 и 60 

% от населението, дока-

то на Балканите соци-

ално и политически 

изключени са ромите, 

наброяващи между 5 и 

10 % от жителите на 

съответните държави. 

Разликата далеч не е 

само количествена: ма-

ите в Гватемала и до 

днес поддържат свои 

специфични форми на 

социална организация, 

включително и ерархи-

зирана система на ре-

лигиозни водачи, ма-

и ански лечители и т.н. 

Структурите на корен-

ните жители са офици-

ално признати чрез 

мирните споразумения 

от 1996 г. (сложили 

краи  на гражданската 

вои на), но държавата 

не ги финансира и под 

никаква форма не ги 

подпомага / контроли-

ра. Затова и концепта 

за включване в двата 

региона е различен. На 

Балканите говорим за 

интеграция, която по 

същество не променя 

характера на държава-

та, а я прави включва-

ща цялото население – 

нещо, което е от инте-

рес за абсолютно всич-

ки граждани и би след-

вало да среща активна-

та подкрепа на елитите 

на мнозинството. В Гва-

темала този процес би 

довел до сериозна тран-

сформация на самата 

държава: ако тя не само 

Г В А Т Е М А Л А   
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признае, но и започне да 

включва местните народи с 

техните социални структу-

ри, Гватемала ще се пре-

върне в многонационална 

и многокултурна държава: 

поне това сочи досегашния 

опит от Боливия и Еквадор. 

Това, че този процес обла-

годетелства всички граж-

дани и прави икономиката 

по-силна е очевидно, но 

съпротивата на настоящи-

те елити би била също тол-

кова логична. 

Самите маи са разделени 

на 21 етнически групи, 

плюс индианците гарифу-

на, които не са маи. Тези 

групи говорят различни 

диалекти. Управляващите 

често използват това, наст-

рои ваи ки една група срещу 

друга: като се започне от 

конкистата (когато киче са 

победени от стотина ис-

панци и десетки хиляди 

кекчикел) и се стигне до 

гражданската вои на, про-

дължила 30 години и взела 

над 200 000 души (преди 

всичко на индианци, изби-

вани както от армията, та-

ка и от паравоенни форми-

рования на различни инди-

ански групи, умело наст-

рои вани едни срещу дру-

ги). Това е и една от причи-

ните маите в Гватемала да 

са неорганизирани на на-

ционално ниво. Ние от своя 

страна разказвахме за ром-

ските групи, за вътрешног-

руповото многообразие, 

което често се използва за 

разделение в общността, 

слава Богу – не в същите 

параметри!  

традиционните общностни 

лидери, другаде – чрез зап-

лахи; убеждението и агита-

цията не са толкова попу-

лярни – въпреки че страна-

та бе изпъстрена с агитма-

териали, никъде не видях-

ме те да са на някои  от ма-

и анските диалекти. По пла-

катите и билбордовете ня-

маше лица, различни от 

бялата европеидна раса. 

Разпитвахме за политичес-

кото участие на коренните 

народи в страна, в която те 

са мнозинство. Получихме 

отговори, твърде подобни 

на тези, които самите ние 

дадохме на въпросите за 

ромското политическо учас 

тие. Политическите партии 

в Гватемала масово и без 

изключение пазаруват „ин-

диански вот“: някъде чрез 

Индианците не 

гласуват за малки-

те индиански пар-

тии, които са се 

появили след годи-

ните на гражданс-

ката вои на. Дори 

нобеловият лауре-

ат Ригоберта Мен-

чу не е успяла да 

„пробие“ това пра-

вило. Не можахме 

Нищото също присъства: 

видяхме, че няма ток и те-

чаща вода, няма баня; ком-

пютрите ни не намериха 

никаква интернет-мрежа.  

В същото време по лицата 

на тези хора грееха наи -

дружелюбните усмивки, а 

гостоприемството, с което 

споделяха оскъдната си 

храна с нас, докосваше наи -

дълбоките фибри на сърце-

то. Все едно си бяхме в сел-

ските ромски махали. В 

градовете кварталите на 

новодошлите маи прили-

чат на  истински гета: на-

бързо скалъпени построи -

ки от ламарина и картон, 

липса на инфраструктура, 

трафик на наркотици - дос-

тои на конкуренция на 

„Столипиново“ и „Надежда“  

и потвърждение на прави-

лото, че гетата навсякъде 

по света са едни и същи, 

независимо дали в тях жи-

веят роми, маи, араби, аф-

роамериканци.  

Това, че маите живеят зна-

чително по-бедно от оста-

налите гватемалци е види-

мо и с невъоръжено око. 

Малки семпли къщурки в 

селата, „накацали“ по хъл-

мовете и сред горите, ос-

къдна покъщнина, ежедне-

вен тежък физически труд 

по скромните ниви, борба 

за насъщния. В част от се-

лата се убедихме колко 

прав е Сартр, говореи ки че 

Условията на живот 

Политическо участие 

Малки семпли 

къщурки в селата, 

„накацали“ по 

хълмовете и сред 

горите, оскъдна 

покъщнина, 

ежедневен 

тежък физически 

труд по 

скромните ниви, 

борба за 

насъщния.  
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Постепенно се 

увеличава 

броят на 

завършващите 

средно и дори 

висше 

образование, но 

той остава 

непропорционал

но нисък.  

Образование 

Политическо участие 

  

 

 

да разберем защо в Гва-

темала маите не са по-

литически организира-

ни както индианците 

от Боливия (чиито 

представител Ево Мо-

ралес е президент вто-

ри мандат) или от Еква-

дор. Навярно избиване-

то на наи -активния 

елит по време на граж-

данската вои на и вът-

решно-груповите про-

тиворечия допринасят 

за това. Резултатът е, че 

едва 4 от депутатите в 

Гватемалския парла-

мент са индианци. Оби-

чаи но маите са предста-

вени в правителството 

чрез един мининстър – 

този на културата. В 

администрацията слу-

жителите с индиански 

черти видимо са малко, 

макар техният брои  

постепенно да се увели-

чава и да е значително 

по-висок от този на 

държавните служители 

с ромски черти на Бал-

каните.  

Постепенно се увелича-

ва броят на завършва-

щите средно и дори 

висше образование, но 

тои  остава непропорци-

онално нисък. Именно 

тази сравнително ма-

лоброи на индианска 

средна класа днес е мо-

тор на борбата на маи-

те за по-достои но съ-

ществуване. За нас от 

Амалипе, организация 

работеща активно по 

превенция на отпадане-

то от училище на ромс-

ките деца, темата за 

ранното напускане на 

образователната систе-

ма е до болка позната. 

Видяхме, че въпреки 

различията в устрои ст-

вото на образователни-

те системи, част от при-

чините за ранното от-

падане са много близ-

ки: липса на мотивация, 

неангажираност на ро-

дителите, ранни брако-

ве (макар че това по-

скоро тук е и резултат), 

включително и липсата 

на интеркултурно обра-

зование, което да поз-

воли на маи анските и 

на ромските деца да 

видят своите култури в 

училище и да почувст-

ват училището като 

своя институция. Бяхме 

удивени от това, че в 

програмите по история 

в Гватемала, предис-

панската история е све-

дена до 2-3 урока, а ма-

ите са представени 

единствено като циви-

лизация, която същест-

вува преди откриване-

то на Америка. Индиан-

ското дете може да нау-

чи за историята на сво-

ите деди и за обичаите 

на своите съвременици 

толкова, колкото ромс-

кото дете на Балканите 

– т.е. почти нищо. Въп-

реки че в Гватемала 

има десетки училища, 

където се преподава на 

маи ански. 

Нямаше нужда от ста-

тистика, за да се убе-

дим, че здравният и 

образователният статус 

на маите е значително 

по-нисък от този на 

останалите гватемалци. 

В много от индиански-

те села училищата са до 

трети клас, след което 

децата започват работа 

на полето. На места те 

вървят с километри 

пеша, за да посещават 

училище. Няма подси-

гурен безплатен транс-

порт до „средищни“ 

училища. Правилото е 

повечето от 

индиански-

те деца да 

завършват 

единствено 

основно 

образова-

ние (шести 

клас) или 

да отпадат 

преди това. 

Г В А Т Е М А Л А   
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Разбира се, различията 

между Гватемала и Бълга-

рия по отношение на обра-

зованието са значителни: 

домакините не спираха да 

се учудват, че в България 

има безплатен транспорт 

до всяко средищно учили-

ще, че има безплатен обяд 

и следобедни занимания за 

наи -малките, че учителите 

са с висше образование (в 

Гватемала учителска пра-

воспособност се придобива 

в 12 клас), училищните 

сгради в България са зна-

чително по-големи и добре 

уредени от тези в Гватема-

ла. Обяснихме, че повечето 

от тези придобивки се 

случват със средства от 

фондовете на ЕС, но е оче-

видно, че България инвес-

тира повече в своята обра-

зователна система, дори в 

иначе недофинансираните 

селски училища.  

 

държавните болници, лип-

сата на консумативи 

(заплащани от клиентите), 

както и в тяхната географс-

ка отдалеченост. Ползване-

то на линеи ка (ако изобщо 

я има – на повечето места 

това е лукс), дори в случаи-

те на спешна помощ се зап-

лаща. Така голяма част от 

жителите на отдалечените 

планински села не могат да 

ползват безплатния пакет 

от услуги. Лечението в бол-

ница за маите е по-скоро 

рядкост, те ползват наи -

вече ограничените услуги, 

предоставяни от местните 

Здравни центрове, изгра-

дени на общинско ниво и в 

по-големите села. Затова 

обикновените маи наи -

често ползват услугите на 

местни лечители. Дори 

ражданията масово се осъ-

ществяват у дома. Лошите 

битови условия, ниската 

хигиена и здравна култура, 

както и затрудненията в 

достъпа да качествени 

здравни услуги са причина 

Гватемала да е на едно от 

първите места по маи чина 

и детска смъртност, а про-

дължителността на живота 

с маи анските общности да 

е значително по-ниска. 

Впрочем, през цялото си 

пътуване не видяхме инди-

анци на възраст по-висока 

от 50-55 години.  

Здравните проблеми, с кои-

то се сблъскват маите в 

Гватемала, са подобни на 

тези, които срещат ромите 

на Балканите, макар здрав-

но-осигурителните систе-

ми да са различни. Огром-

ната част от маите са 

здравно неосигурени – 

проблем, кои то имат и го-

ляма част от останалите 

гватемалци. Всъщност, 

процентът на здравно (и 

социално) осигурените в 

Гватемала е едва около 16 

%, което прави невъзмож-

но реалното функционира-

не на здравната и социал-

ната система. На практика 

държавата подсигурява 

безплатно здравеопазване 

за всички: то се отнася до 

определени манипулации и 

се осъществява преди 

всичко в болниците. Това е 

огромен плюс за големия 

процент здравно-

неосигурен гватемалци. 

Минусите са в по-ниското 

качество, предоставяно в 

Здравеопазване 
Ползването 

на линейка 

(ако изобщо я 

има – на 

повечето 

места това е 

лукс), дори в 

случаите на 

спешна помощ 

се заплаща.  
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На практика 

във всяка 

община и всяка 

село има 

общностна 

организация, 

за което 

допринася и 

Закона за 

гражданското 

Самоорганизация и общностна 

мобилизация 

Една от много съществените разли-

ки между гватемалските маи и бал-

канските роми, която наблюдавах-

ме бе в степента на самоорганиза-

ция и мобилизация. През първите 

четири дни станахме свидетели на 

3 демонстрации, организирани от 

различни маи ански групи. Поводът 

бе искане за приемане на закон за 

селското развитие. В деня, в кои то 

групата ни отпътува от Гватемала 

сити за страната, нашият бус се озо-

ва блокиран в продължение на ня-

колко часа на панамериканската 

магистрала, заедно с хиляди други 

превозни средства. Оказа се, че ин-

диански активисти са блокирали 

всички пътища, излизащи от столи-

цата. Въпреки маските, които носе-

ха бе очевидно, че огромната част 

от тях са жени. Разговаряи ки с тях 

се оказа, че знаят много добре дори 

детаи ли от петицията за приемане 

на закона (селските федерации се 

борят за него от години) и са реше-

ни да не отстъпят. Вдигнаха блока-

дата едва след като постигнаха спо-

разумение с правителството. 

Във всички общности, които посе-

тихме, степента на самоорганиза-

ция и мобилизация на местно ниво 

бяха впечатляващи. На практика 

във всяка община и всяка село има 

общностна организация, за което 

допринася и Закона за гражданско-

то участие. Те периодично избират 

свои представители в Общинския 

Обществен Съвет, както и в комиси-

ите по образование и здравеопазва-

не към него. Участието в съвета е на 

абсолютно доброволен принцип 

(въобще доброволчеството в Гвате-

мала, все още неразглезена от евро-

пеи ските фондове, е дума, която на-

истина има смисъл), но на практика 

всички участват в избора, а избрани-

те се отнасят с изключителна отго-

ворност към своите граждански за-

дължения. Бяхме впечатлени от вя-

рата им, че по този начин могат да 

постигнат конкретни, макар и малки 

искания. Сравнявахме тази вяра с 

безверието, което е обхванало наши-

те роми, както и целите общества в 

България и Македония. 

Важна особеност, която трябва да 

посочим е, че самоорганизацията и 

мобилизацията сред маите е преди 

всичко на местно и общинско ниво.  

А и активистите, с които се срещнах-

ме имаха конкретни идеи, искания и 

предложения, които адресираха наи -

вече към общинските власти. Държа-

вата и неи ните национални институ-

ции изглеждат твърде далечни, а 

съдеи ствието от тях – твърде имаги-

нерно за местните. На практика в 

Гватемала днес няма маи анска орга-

низация, която може да поставя и 

отстоява искания на национално 

ниво.  Това в голяма степен е предза-

дадено и от Закона за гражданското 

участие, кои то легализира Общест-

вени съвети само на общинско ниво. 

Липсата на национално застъпничес-

тво е изключително сериозна труд-

ност пред движението на маите в 

Гватемала понастоящем. Поради та-

зи трудност кипежът на местно ниво 

не може да бъде канализиран и да 

доведе до устои чиви резултати, кои-

то да променят живота на маите.  

Г В А Т Е М А Л А   
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Пристигаи ки в първите 

общности, в които имахме 

срещи – в Ишчигуан и Тек-

титан – очаквахме една 

преобладаващо мъжка ау-

дитория, както във всяка 

традиционна култура. Това 

обаче не се случи. Приятна-

та изненада се ока-

за не инцидентна 

ситуация, а устои -

чива традиция – 

нещо, с което ние 

на Балканите не 

можем да се похва-

лим – активното 

участие на жените. 

Във всички четири 

общини, които по-

сетихме жените 

представляваха по-

вече от една трета 

от участниците в 

съветите, а на места 

и повече. Някои от 

тях са президенти 

на съветите и на 

коконите, в които те се 

обединяват. Една от причи-

ните, които нашите дома-

кини изтъкнаха за тази 

 

ситуация е, че основна цел 

на обществените съветите 

е да подобрят условията, в 

които живее дадена общ-

ност, а именно жените са 

тези, които са наи -

ангажирани с това. Другата 

причина е, че жените са 

тези, които крепят общ-

ността като такава – те съх-

раняват традициите, те 

пазят идентичността, те се 

опитват да научат следва-

щите поколения да обичат 

корените си. А за да ги има 

следващите поколения, 

трябва да се подобрят ус-

ловията на живот, да се 

намали маи чината и детс-

ката смъртност, да се по-

добри качеството на здра-

веопазване и т.н.  

Представители на Обществения съвет в Небах 

Жените са 

тези, които 

крепят 

общността 

като такава – 

те съхраняват 

традициите, 

те пазят 

идентичностт

а, те се 

опитват да 

научат 

Представители на Обществения съвет в Ла Барокия, Зона Рейна 
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Постигнатите 

резултати 

определено са 

налице: в Ла 

Барокия е издей-

ствана още една 

линейка, която е 

собственост на 

Обществения 

съвет и гражда-

ните не запла-

щат за нейните 

услуги; в Небах 

местната болни-

ца е подобрила 

значително рабо-

тата си и е започ 

нала да обслужва 

дори най-отдале-

чените села,като 

третира по един 

и същи начин 

своите пациенти, 

независимо от 

техния произход 

Общностният мониторинг на 

здравните услуги 

Основната цел на посещенията в 

четирите общини бе да сравним 

начините, по които се организира 

общностен мониторинг на здравни-

те услуги в Гватемала, България и 

Македония. И в трите държави този 

иновативен вид наблюдение и 

оценка се прави по метода на т.нар 

„социален одит“ или „общностна 

анкета“, разработен от проф. Абхи-

жит Дас, кои то предполага активно 

участие на местните общности в 

определянето, провеждането и ана-

лиза на основните изводи от мони-

торинга на предоставените здравни 

услуги, както и последващо застъп-

ничество за разрешаване на откри-

тите пропуски. Оказа се, че тази об-

ща методологическа основа се реа-

лизира по различни начини в трите 

държави. Колегите от CEGSS в Гва-

темала работят в общности, които 

вече са постигнали ниво на самоор-

ганизираност над средното. Те из-

ползват гражданските структури, 

установени чрез Закона за граждан-

ското участие – обществените съве-

ти и комисиите по здравеопазване 

към тях, като повишават техния ка-

пацитет за по-добра информираност 

относно стандартите за здравни ус-

луги на местно ниво, мониторинг на 

предоставените здравни услуги и 

местно застъпничество (включи-

телно – установяване на контакти с 

институции на национално ниво за 

постигане на местните искания). 

Постигнатите резултати определено 

са налице: в Ла Барокия (Зона Реи на) 

е издеи ствана още една линеи ка, ко-

ято е собственост на Обществения 

съвет и гражданите не заплащат за 

неи ните услуги; в Небах местната 

болница е подобрила значително 

работата си и е започнала да обслуж-

ва дори наи -отдалечените села, като 

третира по един и същи начин свои-

те пациенти, независимо от техния 

произход; в Тектитан е получено да-

рение с медикаменти и гражданите 

вече не ги заплащат... Малки успехи, 

които имат голямо значение за жи-

вота на местните хора и за качество-

то на здравните услуги, което те по-

лучават. 

Г В А Т Е М А Л А   
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В България, в много от мес-

тата Амалипе работи с об-

щности, които не са орга-

низирани. Затова и значи-

телна част от първоначал-

ните усилия са за мобили-

зиране на общността и изг-

раждане на социални 

структури в нея. Така напр. 

цялостната деи ност по об-

щностен мониторинг се 

подпомага от Център за 

развитие на общността 

(ЦРО), в кои то работят по 

двама общностни модера-

тори – във всяка община, в 

която се организира общ-

ностен мониторинг се съз-

дава и ЦРО, което не е зава-

рена структура, а тепърва 

се изгражда. Във всяко по-

голямо населено място в 

съответната община функ-

циониира Клуб за развитие 

на общността, както и доб-

роволчески групи (младе-

жки, женски, лидерски). 

Тези структури организи-

рат ежеседмични деи ности, 

които са в интерес на цяла-

та местна общност и в тях 

се включват представите-

ли на цялата местна общ-

ност: напр. почистване на 

кварталите, информацион-

ни кампании (по здравни, 

образователни и други 

въпроси), отбелязване на 

календарни празници, об-

щностни дискусии 

(относно ранните бракове, 

ромската история и култу-

ра и др.). Създадените 

структури организират 

провеждането на общнос-

тен мониторинг като във-

личат в него наи -актив-

ните части на местната 

общност. Впоследствие те 

организират и застъпни-

чеството на местно ниво за 

подобряване на предоста-

вяните услуги. Освен това 

Амалипе организира зас-

тъпнически деи ности на 

национално ниво, чрез кои-

то допълва и подкрепя мес-

тното застъпничество, про-

веждано от Центровете за 

развитие на общността. 

Така констатациите, до 

които достигат общност-

ните анкети дават тласък 

за промяна на политиките 

по предоставяне на здрав-

ни услуги, което в голяма-

та част от случаите е необ-

ходим контекст за подоб-

ряване на качеството на 

предоставяните услуги.  

 

В България, в 

много от 

местата 

Амалипе 

работи с 

общности, 

които не са 

организирани.  



Поглеждаи ки назад имахме 

чувството, че сме прекарали 

в Гватемала само няколко 

дни. Тръгнахме си заредени 

с много идеи, обнадеждени 

от успехите, които са успели 

да постигнат нашите колеги, 

независимо от условията, 

при които работят. Тръгнах-

ме си и с идеята, че това кое-

то видяхме ние в рамките на 

десетдневния си престои , 

трябва да го видят и нашите 

общностни модератори, как-

то и ние да покажем пък то-

ва, което нашите общности 

са успели да постигнат... въ-

обще поле за много съвмест-

на работа оттук нататък.  

Велико Търново 5000 

ул. Христо Ботев 13, ет.1 

Тел: 062-600-224 

Факс: 062-600-224 

Имейл: center_amalipe@yahoo.com 

Център за междуетнически диалог и толерант-

ност "Амалипе" е водеща ромска организация, 

която работи за равноправно интегриране на 

ромите в българското общество. Организацията 

играе централна роля в организирането на ром-

ското гражданско движение и реализира застъп-

нически дейности за интеграция на ромите пред 

държавните институции. Център "Амалипе" е 

член на НССЕИВ (от началото на Съвета през 

2006 година) и на Управителния съвет на ЦОИ-

ДУЕМ. Председателят на организацията Деян 

Колев е избран за представител на ромските 

НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси”. Цен-

тър "Амалипе" е и единствената одобрена ромс-

ка организация със статут на наблюдател в Ко-

митета за наблюдение на Националната страте-

гическа референтна рамка.  

Вместо заключение 

www.amalipe.com 

Снимка: Raphael Zepeda, CEGSS, Guatemala 


