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Защо говорим за това?
Често говорим за "българите в чужбина" като за единна група, но кои са те?

Имаш ли роднини или познати българи в други държави? Има голям шанс отговорът ти да е
“Да”. Според различни данни един на всеки три до пет българи живее в чужбина. Нужно е подобро преброяване, но при всички положения: това са много хора!

Българите живеят в други страни по най-различни причини.
Някои учат за няколко години и се връщат. Други отиват по работа за кратко или за дълго.

Трети създават семейства и се местят за години или дори за цял живот. Най-много българи
по света живеят в Турция, Северна Америка (Съединените американски щати (САЩ) и
Канада), Европейския съюз (най-вече Германия) и Южна Америка. Дилма Русеф е първата
жена президент на Бразилия: знаеш ли, че е дъщеря на българин?
Често се говори за “българите в чужбина” като за една група. Все едно са отбор или клуб с
кажи-речи еднакви хора. Всъщност те имат най-различни професии, умения, преживявания и
мнения. Пълно съгласие едва ли би се намерило освен за едно. Никъде няма толкова хубава
баница, колкото у дома (и бабата на всеки готви най-вкусно на света!).

От Възраждането до днес
По време на Възраждането някои по-богати хора учат в чужбина или даряват пари за
обучението на други българи. Най-начетените възрожденци заминават за Цариград, Одеса,
Рим, Париж и други места. В чужбина се печатат и книгите, които оказват влияние върху
възрожденската култура. Българските емигранти са много важна част и от българското
революционно движение.
След Освобождението много българи потеглят към Новия свят: САЩ. Алеко Константинов
пише “До Чикаго и назад” през 1894 г. Тогава дори не подозира, че малко повече от век покъсно Чикаго ще стане градът с най-много българи отвъд океана!
През 20-и век се случват много неща, които променят лика на България и на българите в
чужбина. Има световноизвестни българи, но и много обикновени хора. От хирурзи до
кондуктори, от богати до бедни.. През 90-те години много специалисти заминават в чужбина.
Изразът “изтичане на мозъци” звучи малко зловещо. Означава просто, че една част от
образованите хора се местят, ако намерят по-добри условия.
След 2007 г., когато влизаме в Европейския съюз, става много по-лесно да се пътува, работи
и живее в чужбина. Младите заминават да учат. Специалистите се местят по работа. Някои
работници пътуват само за кратка (сезонна) работа. Картината от българи и в Европа, и по
света е много пъстра.

А могат ли да коментират какво става тук?
Има много причини хората да заминат и всеки има право на този избор. Българите по света
имат право на глас и на мнение, независимо къде са. Конституцията определя всички други
закони и казва: “Гражданите, където и да се намират, имат всички права и задължения”.

Ако един ден се преместиш, ще забравиш ли България? Ще спрат ли да те интересуват
приятелите ти? Ще ти бъде ли все едно какво се случва с баба ти и дядо ти? Ще искаш ли да
те чуят? Oтговорите на тези въпроси ще ти помогнат да разбереш по-добре как се чувстват
сънародниците зад граница.
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