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Културни медиатори

Какво е културен и езиков медиатор

Това обучение използва термина езиков и културен медиатор (LCM) за 
всеки, който „улеснява взаимното разбирателство между човек или  
група от хора (напр. мигрантите/бежанците) и обслужващото 
лице (напр. лекар) чрез предоставяне на двупосочен превод (тълку-
ване) и подпомагане на преодоляването на културните бариери.“  
Въпреки че този термин не е често срещан във всяка ситуация с бежа-
нци и мигранти, той се използва широко в европейския контекст1.

Освен че предоставят услуги за устен превод на правителствени ин-
ституции, НПО и организации, базирани в общността, често се очак-
ва медиаторите да изграждат доверие с бежанците и мигрантите –  
особено жизненоважен аспект от работата им. Доставчиците на  
услуги и бежанците също се обръщат към медиаторите, за да разбират и 
интерпретират неизказани социални и културни норми, страхове и та-
бута в рамките на общността. Те са в добра позиция да предоставят 
такава помощ, защото често идват от същата страна и култура като 
бежанците и мигрантите, които подкрепят. С други думи, медиаторите 
могат да действат като основен мост между органите и доставчици-
те на услуги, от една страна, и бежанските и мигрантските общности, 
от друга.

1   Translators Without Borders, (2017) Field Guide to Humanitarian Interpreting 
and Cultural Mediation, p. 4, https://translatorswithoutborders.org/field-guide-
humanitarian-interpreting-cultural-mediation/ 
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Как се е развила медаторската практика?

Езиковото и културно посредничество е професия, която все още е в 
процес на развитие и дефиниране. През последните години обаче тя  
получава все повече внимание като част от реакцията на Европа спря-
мо бежанци и мигранти.

Европейските страни на дестинация като Италия и Гърция са свидете-
ли на пристигането на бежанци и мигранти от държави, които са много 
различни - като Афганистан, Бангладеш, Гамбия, Еритрея, Сирия и Демо-
кратична република Конго. Съществува спешна необходимост от пре-
водачи на много неевропейски езици, които не се преподават от тради-
ционните езикови училища в Европа.

Едно ранно решение, което беше въведено от доставчиците на услуги, 
беше да се призовават многоезичните членове на бежанците и мигрант-
ските общности да работят като импровизирани устни преводачи по 
спонтанен начин. След това тези доставчици на услуги осъзнаха, че се 
нуждаят от допълнителна подкрепа не само за превод, но и за да се подо-
бри разбирането на различните културни практики както на новоприс-
тигналите, така и на техните приемни общности и в определени случаи, 
за да свързват тези нови общности с основни услуги.

Тази необходимост от подкрепа доведе до създаването на професията 
на медиатора. Днес тя играе сложна роля, която не винаги е добре оп-
ределена и която може да се прилага по различни начини в различни кон-
тексти. Това е нова професия, няма определени обучителни стандарти 
и дори професионални наименования на изпълняващите тези дейнос-
ти в различните страни и контексти. На някои места, като Италия, се  
наблюдава тенденция към професионализация на дейността, тъй като 
там възникват все по-трайни мигрантски общности. 
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Каква е културната медиация във вашия контекст?

Въпреки че необходимостта от предоставяне на услуги на различни ези-
ци е обща за всички държави на транзит и дестинация, няма обща тер-
минология или стандартизирани роли и отговорности за хората, които 
улесняват разбирането между групите на бежанците/мигрантите и 
доставчиците на услуги, нито яснота как да се обясняват и адресират 
културните различия. 

В Италия например няма едно име за медиатор. Същият човек може да 
има много различни длъжности и роли (като например културен медиа-
тор, междукултурен медиатор или транскултурен медиатор) в зави-
симост от това къде работи в страната, образователния му опит и 
квалификацията му може да е различна. Тяхната роля може да бъде огра-
ничена до устни устни преводи или да включва много по-широк набор от 
отговорности, включително контакти и аутрийч в общността.

В България най-често използваният израз е културен посредник/ 
медиатор. Тези, които работят за държавните агенции, са строго огра-
ничени до превод за бежанците само по време на официалното интервю. 
Културните медиатори, които работят за НПО, обаче могат да отде-
лят повече време за взаимодействието си с общностите и да предос-
тавят услуги за аутрийч. В Гърция терминът общностен преводач/
интерпретатор често се използва, като се съсредоточава върху тъл-
куването, предлагано в контекста на предоставянето на обществени 
услуги, за да се гарантира, че бежанците и мигрантите имат достъп до 
здравните и правните услуги на страната, като например услуги по при-
емане и процедури за предоставяне на убежище. Други термини, които 
често са използвани от движението на сирийските бежанци в Гърция 
през 2015 г., включват: интеркултурни преводачи, културни медиатори, 
преводачи и междукултурни медиатори2.

2 F. Apostolou (2015) Translation and interpreting for public services in Greece,  
http://hdl.handle.net/11419/962  
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