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Резюме: Акцентите на анализа са национализъм, популизъм, слово на 

омразата, мултикултурализъм. Процесите, означавани като глобализация, 
мобилизират съпротива, проявяваща се все по-често като усилие за запазване на 
собствената идентичност на различни етнокултурни и религиозни традиции. 
Популисткият екстремизъм се храни с описвания от него антагонизъм между 
органично „чистия народ“  и неговите врагове: евреите, мюсюлманите, етническите 
малцинства и/или „корумпирания елит“. Популизмът е изопачена форма на 
демокрация, която обещава да осъществи най-възвишените идеали на демокрацията 
(„Нека народът решава!“). Заплахата, с други думи, идва отвътре, защото 
политическите актьори, които представляват тази заплаха, говорят на езика на 
демократичните ценности. 

Словото на омразата е израз, който охулва или стигматизира лице или хора въз 
основа на тяхната принадлежност към група, която обикновено, но не винаги, е с 
неизменни характеристики, като етническа или религиозна група. Неразбирането, че 
отговорността за действията на един не може да се прехвърля върху всеки, който 
притежава някакъв общ белег с извършителя, е фундаментален проблем. 
Разграничаването между двете пък е фундаментален принцип на демокрацията. 

Дискусията около мултикултурализма е предупреждение срещу опитите за 
идеализиране на мултикултурализма: философията и реалността на 
мултикултурализма не винаги се припокриват. Повечето европейски държави тежнеят 
към едно възприемане на мултикултурализма по-скоро като един вид рамка за съ-
съществуването на различни култури, отколкото като транснационален механизъм за 
интеграция на новодошлите в една доминантна култура. Според критиците на 
мултикултурализма, Европа е допуснала прекомерна имиграция без да изисква 
достатъчно много интеграция – неудачно решение, в резултат на което социалното 
сцепление е ерозирало, националните идентичности са подкопани, а общественото 
доверие – силно понижено. Защитниците на мултикултурализма, от своя страна, 
отговарят, че проблемът  не е в прекомерното разнообразие, а в прекомерния расизъм. 
Едно ядро от общи базисни ценности и правила (Конституция, закони, общ език) 
гарантира сцеплението на цялото и същевременно поставя граници за правата на 
различност, както и на принципа за равнопоставеност на културите. Общата рамка 
има ясно първенство в сравнение с частичните култури. Имигрантите могат да запазят 
и поддържат само онези части от своите култури, които не се намират в противоречие 
със задължителното общо ядро („селективно съхранение на културата“). 

Ключови думи:  национализъм, популизъм, слово на омразата, 
мултикултурализъм, глобализация, модерност, идентичност, елит, интеграция, 
имиграция 
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Abstract: The analysis is focused on nationalism, populism, hate speech, 
multiculturalism. The processes designated as globalization are mobilizing a resistance that 
increasingly manifests itself as an effort to preserve the identity of various ethnic cultural 
and religious traditions. Populist extremism is nourished by what it describes as the 
antagonism between the organic, “pure”, nation and the nation’s enemies, whether these be 
the Jews, the Muslims, the ethnic minorities and/or the “corrupt elite”. Populism is a 
distorted form of democracy that promises to fulfill the loftiest ideals of democracy (“Let the 
people decide!”). In other words, the threat comes from within, because the politicians that 
represent that threat speak the language of democratic values.   

Hate speech is an utterance that denigrates or stigmatizes a person or a number of 
people on the basis of their affiliation to a group that usually, but not always, has certain 
unchanging characteristics, for instance, an ethnic or religious group. The fundamental 
problem here is the lack of understanding that the responsibility for the actions of one 
person may not be shifted to all people having some trait in common with the perpetrator. 
To distinguish between the individual and his group is a fundamental principle of 
democracy.      

The discussion on multiculturalism cautions against the attempts to idealize 
multiculturalism: the philosophy and reality of multiculturalism do not always overlap. Most 
European states are inclined to think of multiculturalism mostly as a framework for the 
coexistence of different cultures rather than as a transnational mechanism for the 
integration of new settlers within a dominant culture. According to the critics of 
multiculturalism, Europe has allowed excessive immigration without requiring sufficient 
integration, an inappropriate course that has resulted in the erosion of social cohesion, the 
undermining of national identities and the decrease of social trust. The defendants of 
multiculturalism, for their part, respond that the problem lies not in excessive diversity but 
in excessive racism. A core set of shared basic values and rules (the Constitution, the laws, 
the shared language) guarantees the cohesion of the whole and at the same time sets 
boundaries to the right to be different and to the principle of equal standing of cultures. The 
general framework holds clear primacy over the particular cultures. The immigrants may 
preserve and maintain only that part of their cultures that is not in contradiction with the 
mandatory shared whole (“selective preservation of culture”).   

Keywords:  nationalism, populism, hate speech, multiculturalism, globalization, 
modernity, identity, elite, integration, immigration  
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При анализа на средата за сигурност трябва да се отчитат както 

глобалните  фактори, така и вътрешните процеси в областта на 

политиката, икономиката, сигурността и социалната сфера. Два са 

основните генератора на заплахи с висок потенциал и значим риск за 

всяка национална сигурност. Единият е свързан с последиците от 

кризата в Близкия Изток и липсата от страна на ЕС на напълно 

изградени единни системи за имигрантите (в т.ч. и бежанците) и за 

тяхната интеграция, което не позволява цялостен и интегриран подход 

при разрешаване на проблемите. Има несъответствие между политиките. 

От една страна те насърчават бежанците да търсят закрила в страните от 

ЕС, а от друга – все още не е въведен принципът на релокация в 

страните-членки на основата на обективни критерии, отразяващи 

техните реални възможности. Като резултат от това, европейските страни 

със засилен миграционен натиск, провокиран от кризата в Близкия 

изток, поемат непропорционален товар и непропорционални рискове за 

националната си сигурност. Създават се реални предпоставки за трайни 

промени в структурата на техните общества и чувствително понижаване 

на кохезията в тях. България не е встрани от тези процеси. 

Миграционният натиск е едно от най-сериозните предизвикателства 

пред националната сигурност на България през последните години. 

Страната не разполага в достатъчна степен с допълнително 

необходимите ресурси, административен и технически капацитет за 

управлението на процеси, свързани с  нарастващ брой  имигранти. 

Същевременно не е напълно изградена системата за защита на 

националната сигурност, което да позволи постигане на по-високо ниво 

на синергия и използване на максималния капацитет на страната за 

противодействие на рисковете и заплахите. 

Могат да бъдат формулирани следните актуални заплахи: 

 Хуманитарна криза, която се поражда от обстоятелствата, че 

нашата страна може да не е в състояние да гарантира живота, здравето и 

грижите за голям брой търсещи закрила чужди граждани. Увеличаване 
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на здравните рискове чрез евентуално възникване и развитие на вирусни 

заболявания и епидемии, включително и такива неспецифични за 

територията на страната. 

 Навлизане на лица, изповядващи радикални и екстремистки 

идеи, както и на членове и симпатизанти на различни терористични 

организации или представители на международната организирана 

престъпност. 

 Напрежение с местното население и провокиране на 

ксенофобски настроения. 

 Наличие на голям брой чужди граждани, които не могат да се 

интегрират в обществото, да се грижат за себе си и своите семейства, и 

които са без принос към социалните системи. 

 Повишаване на криминалната престъпност. 

 Застрашени публични финанси във връзка със значителните 

допълнителни разходи за много различни дейности, свързани с грижата 

за имигрантите, приемането и настаняването им в съответните домове и 

центрове, което следва да се осъществява с многократно увеличен 

капацитет на компетентните институции, както и използване на 

допълнителни сили и средства за охрана, в това число и на държавната 

граница. 

Мерките за овладяване на кризисната ситуация, породена от 

миграционен натиск, трябва да се реализират на основата на комплексен 

и системен подход чрез интегрирано ограничаване на актуалните 

рискове и заплахи с участието на всички компетентни министерства и 

институции от изпълнителната власт с обща цел и споделен ресурс. 

Активната комуникационна политика между властите и институциите в 

страната, с Европейската комисия, с Върховния комисариат по 

бежанците на ООН, със съседните държави, с чуждите представителства 

и с българската общественост е предпоставка за структуриране на 

миграционната динамика. И още: за “damage management” (управление 

на негативните последствия), за гарантиране сигурността на гражданите, 
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ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването 

на територията на страната както на нелегални имигранти, така и на 

лица търсещи и получили закрила, за ред, сигурност и хуманни условия 

на живот в местата за настаняване на лица, потърсили и получили 

закрила, за бърза и ефективна интеграция на лицата получили статут на 

бежанец или хуманитарен статут и принос към социалните системи, 

които ползват, за осигуряване на допълнителни външни ресурси за 

разрешаване на миграционния и бежанския проблем 

(Доклад за национална сигурност 2013, 2016).  

1. Векторът „национализъм” 

Политическата история на Европа е произвела сложно разнообразие 

от национални идентичности и суверенитети, които не могат да бъдат 

изкоренени. В действителност повечето страни са влезли в ЕС не за да се 

откажат от суверенитета си, а напротив, колкото се може по-добре да го 

защитават и/или осъществят пълноценно. Това не означава обаче, че 

националните държави и нациите не са проблематични образувания. 

Дори Юрген Хабермас през 1990г. можеше да си представи обединена 

Европа, цитирайки Дьо Гол, само като „Европа на отечествата“ – 

позиция, която неговите последователи заклеймяват днес като 

националистически атавизъм. Вместо това те се придържат към по-

новото схващане на Хабермас, според което за защита на нашия „начин 

на живот“ е необходима една Велика Европа, която да може, ако се 

наложи, да премери сили със САЩ и Китай. Как би могло да изглежда 

това на практика е нещо, което надхвърля възможностите на 

въображението. Разбира се, винаги можем да се надяваме, че е възможно 

хората да  бъдат убедени – чрез напомняне за катастрофите на ХХ век и 

хубавия мултикултурен живот в глобалните градове – да се откажат от 

сантименталния си партикуларизъм. Но  идентичностните спомени не са 

единствената пречка. Тук се проявява втората страна на 

съпротивителния потенциал на нациите и националните държави, която 

е следствие от това, че те са изградени не само от различни 
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конфигурации между граждани и държава, а и между общество и 

капитализъм. Противно на Хабермас и стандартната икономическа 

теория, при глобалната експанзия на капитализма не става дума за 

еволюционен рационалистичен напредък, а за стесняването на терена на 

социалния живот от безграничното натрупване на капитал – един 

разяждащ обществото процес, на който трябва да се окаже съпротива 

(Streeck 2017). 

Понеже национализмът и по-специално етнонационализмът е 

реакция на някои ключови елементи на модерността, най-вероятно е той 

да избуява в обществата, които все още са в процес на модернизиране. 

Докато икономическата глобализация продължава да въвлича все повече 

държави в глобалната икономика, първите плодове от това най-вероятно 

ще падат в ръцете на онези етнически групи, най-добре позиционирани 

от историята и културата да се възползват от новите възможности за 

забогатяване – с което още повече ще се засилят социалните 

разцепления. По-богатите и по-активните региони може да се опитат да 

се отделят от по-бедните и по-малко активните такива, а отчетливо 

хомогенните области може да се опитат да постигнат суверенитет – 

действия, които  могат да доведат до яростна, съпротива от страна на 

защитниците на статуквото (Muller 2008).  

Европейските национални държави са прекалено малки, за да могат 

да участват в световната конкуренция поотделно. И ако националните 

държави са възникнали от комплексните йерархии на индустриалната 

революция. то днес ЕС добавя още едно ниво на йерархия, но без 

достатъчно много интеграция, която да му даде решаваща власт. Той не 

притежава нито една от двете предпоставки, които са необходими: 

националистическа идеология и всеобхватна интегрираща бюрокрация. 

Но дори и така Европейският съюз сочи пътя към това как ще изглежда 

един ден постнационалният свят. Йерархиите вече отстъпват място на 

глобални мрежи от експерти и бюрократи от националните държави. 

Правителствата днес работят при решаването на глобални проблеми 

https://www.foreignaffairs.com/authors/jerry-z-muller
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повече чрез гъвкави мрежи. Националните държави са структурно 

неспособни да се справят с проблеми, възникващи от глобалната 

обвързаност, като икономическа нестабилност, епидемии, промяна на 

климата и киберпрестъпност. Мрежовите проблеми изискват мрежов 

отговор. Когато социалните системи са прекалено комплексни те трябва 

да еволюират от йерархии към мрежи, при които няма точно определен 

водач. Алтернатива на еволюционното развитие към един глобализиран 

свят от взаимно преплетени мрежи е… колапсът. Разбирането на факта, 

че националните държави са временни решения на специфични 

исторически ситуации може само да ни помогне в адаптацията към 

онова, от което ще имаме нужда вбъдеще (MacKenzie 2014). 

Тенденция при модерните общества е императивите на 

стратегическото (целерационалното) действие да се налагат върху 

комуникативните императиви, което води до колонизиране на жизнения 

свят от системата (Habermas1986). Днес политиката действа в условията 

на местна несигурност. Нейната възможност за въздействие е локална, а 

проблемите, заради които я има, са глобални. Ние изживяваме прехода 

от твърда към течна, летлива фаза на модерността и увеличаващо се 

разделяне на политиката и властта. Разпалените енергии на 

глобализацията се изплъзват от контрола на националната държава. 

Политическите институции се оказват все по-неспособни да се справят с 

новите предизвикателства. Фрагментираното общество вече не образува 

общност, а териториалният суверенитет на националните държави 

ерозира. Той губи способността си да решава проблеми и с това и 

защитната си функция. Национализмът и заклинанията за етническо 

единство са заместител на липсващите интеграционни фактори в едно 

вече дезинтегрирано общество. Националната държава няма да си върне 

силата отново. Отдавна големите градове на света са станали 

лаборатории на новите миксирани общества. В тях напреженията между 

„миксофилия” и „миксофобия” са организирани в плурализма на 

културите. Разделянето е измамно изкушение. Вратите са разбити, вече 
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не могат да се затварят. Легитимацията на националната държава 

почива на три стълба: военна сигурност навън, благосъстояние вътре и 

сходство между език и култура. Този триножник вече е счупен (Бауман 

2016). Изтърсаците на модерността, които свенливо и фалшиво наричаме 

развиващите се страни, стоят пред вратите на Запада и си намират 

достъп. Това води до един друг извод, формулиран от германския 

социолог Улрих Бек: независимо дали ни харесва или не, живеем в 

космополитна ситуация с неплътни граници и универсална взаимна 

зависимост. Това, което ни липсва, обаче, е космополитното съзнание 

(Beck 2000). Преди 500 години Томас Мор пише книгата си Утопия, 

план за една ничия земя, едно по-добро място, което все още не е станало 

действителност. Ретротопия пък е място, което го няма, но не защото не 

е съществувало, а защото вече е съществувало. За разлика от утопията, 

ретротопията символизира копнежа по миналото, което ни озарява, но 

не можем да го върнем. В идеята за ретротопия ангелът на историята се 

обръща на 180 градуса. Ценностите, които се свързват в двете 

противоположни посоки на бъдещето и миналото, са си променили 

местата по линията на времето. В бъдещето ни чака разочарование. 

Вместо безгрижно време, изживяваме катастрофи една след друга: 

тероризъм, финансова криза, икономическа стагнация, безработица, 

несигурност. Идеята за прогреса днес много по-малко може да предвещае 

надежда за подобряване на личната ситуация. Ние се насочваме бавно 

към миналото и се движим сляпо натам (Бауман 2016). В този смисъл 

национализмът е ерзац в условията на втечнената модерност. 

 

2. Векторът „популизъм” 

Днес състоянието на нагласите в научната общност по отношение на 

определението на популизма не е толкова по-различно от онова в края на 

60-те години на миналия век. По този въпрос бяха проведени  много 

изследвания. Но вместо да имаме едно изчерпателно определение на 

термина, изследователите предлагат само списък от елементи, 
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определящи различни аспекти на популизма, като например: 

антиелитизма, антиинтелектуализма, и позициите против върхушката; 

афинитета към религията и старата история; расизма, ксенофобията, 

антисемитизма, антиислямизма, антиимиграцията; лансирането на 

представата за едно социално, икономически и културно хомогенно 

органично общество; интензивното използване на конспиративни 

теории за разбиране на света в който живеем, вяра в изключителността 

на даден лидер, като и вяра в неговата обикновеност, която го доближава 

до народа; афинитет към държавното планиране и контрол; 

сакрализиране на народа (Ghergina et al. eds. 2013). 

Съществуват различни подходи за анализ на типовете популизъм в 

Европа, както и в други части на света. Най-често срещаният подход 

обяснява популизма със социално-икономическите фактори. Този 

подход твърди, че популистките настроения са проява на симптоми на 

вредните ефекти от модернизацията и глобализацията, които имат 

склонността да държат различните групи в плен на състоянията на 

безработица, маргинализация и структурно аутсайдерство чрез 

неолибералните и постиндустриалните серии от политики (Betz 1994). 

Съответно, „губещите от модернизацията и глобализацията“ реагират на 

своето изключване и маргинализация чрез отхвърляне на основните 

политически партии и техните дискурси, както и чрез генериране на 

чувството за етническа конкуренция срещу мигрантите (Fennema 2004). 

Друг подход се стреми да обясни източниците на  екстремизма и 

популизма с позоваване на етнонационалистическите настроения, 

вкоренени в митовете за далечното минало. Този подход твърди, че 

укрепването на нацията чрез лансиране на тезата за хомогенната 

етничност и връщането към традиционните ценности е единственият 

начин за приемане на предизвикателствата и заплахата, идващи от 

външни врагове, независимо дали те се привиждат като глобализацията, 

исляма, Европейския съюз, или бежанците (Rydgren 2007). 
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Популистките  партии в цяла Европа и извън нея черпят идеите си 

от различни политически и културни традиции, конструират различни 

разкази за националната идентичност и подчертават различни проблеми 

в ежедневието. Някои партии в Европа успяват да получат подкрепа като 

свързват себе си с фашисткото и нацисткото минало, други получават 

легитимност чрез предполагаемата заплаха от исляма, а трети разчитат 

на  християнско-фундаменталистка реторика. Някои формират своята 

легитимност чрез евроскептицизъм, а други изграждат своята 

легитимност чрез ислямистка идеология и заплаха, изхождаща от 

неидентифицирани врагове отвън и отвътре. Може да се каже, че 

популистките партии в различни национални контексти при избора си 

на реторика и дискурси за мобилизиране на своите избиратели често 

следват родословие, зависимо от историческия път на развитие (Wodak 

2015). Стратегията на политическа комуникация, използвана от 

популистките партии, разделя обществото на „чист народ“ и 

„корумпиран елит“ и постулира, че политиката трябва да бъде израз на 

общата воля на народа. Популисткият екстремизъм се храни с описвания 

от него антагонизъм между органично „чистия народ“  и неговите 

врагове: евреите, мюсюлманите, етническите малцинства и/или 

„корумпирания елит“. В Европа, тази чистота на народа е до голяма 

степен дефинирана от етнорелигиозна гледна точка, която отхвърля 

принципа на равенство и се застъпва за политиките на изключване 

главно по отношение на мигрантите и малцинствените групи. Въпреки 

националните  различия, тези партии и движения се характеризират с 

противопоставянето им на имиграцията и загрижеността им за защита 

на националната/европейската култура, с категоричните им критики 

срещу глобализацията, ЕС, представителната демокрация и 

традиционните политически партии.  Тяхната обсебеност от идеята за 

силния лидер ги кара да твърдят, че традиционните политически партии 

корумпират връзката между лидерите и поддръжниците, създават 
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изкуствени разделения в хомогенния народ и поставят своите собствени 

интереси над тези на народа (Mudde 2004). 

 

3. Векторът „токсично говорене” 

Рисковете от избуяването на речта на омразата са: 

 Повишаваща се нетолерантност; 

 Засилваща се подкрепа за партии, прокламиращи 

ксенофобски и популистки идеи; 

 Дискриминация; 

 Появата на практически лишени от права групи от 

населението; 

 Паралелни общества; 

 Ислямски тероризъм; 

 Загуба на демократични свободи; 

 Потенциален сблъсък между „свободата на религията” и 

свободата на изразяване. 

Може да се изкаже обосновано предположение, че тези рискове 

произтичат от:  

 Несигурността (породена от икономическите трудности в 

Европа и усещането за относителен упадък);  

 Феномена на масовата имиграция (действителна и/или 

пречупена през обществените възприятия);  

 Изопачените представи и опасните стереотипи за 

малцинствата, преобладаващи в медиите и общественото мнение;  

 Липсата на лидери, които са в състояние да вдъхнат увереност 

чрез формулиране на ясна визия за съдбата на Европа.  

Езикът на омразата, според определението на Съвета на Европа, 

обхваща всички изразни форми, които разпространяват, подбуждат, 

насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм 

или други форми на омраза въз основа на нетолерантност, включително: 

нетърпимост, изразена като агресивен национализъм и етноцентризъм, 
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дискриминация и враждебност срещу малцинствата, мигрантите и 

хората с имигрантски произход. Омразата може да бъде насочена срещу 

определена раса, религия, пол, сексуална ориентация,  полова 

идентичност, физически недъг, етнос, гражданство, и т.н. „Езикът е дом 

на човешкото битие“, казва немският философ Мартин Хайдегер. Речта е 

механизъм за производство на смисъл. Всъщност речта произвежда 

смисъла на живота ни. Ние живеем в толкова смислен свят, колкото 

можем да произведем, използвайки езика. Затова медийната среда е 

много важна. Затова публичното говорене, което има силно влияние 

върху обществото и върху производството на социалния смисъл на света, 

който обитаваме, носи голяма отговорност. Липсата на ценности (респ. 

на смисъл) срива имунната система на обществото, а вирусите на страха и 

омразата повишават температурата на нетърпимостта към другостта и 

различието и отслабват социалния организъм като го правят податлив 

както на агресивно популистко политическо манипулиране, така и на 

нетолерантност (Дискусия, клуб Обектив 2013). 

В комуникативен план словото на омразата нанася щети, препятства 

пълноценните и здравословни връзки между различните групи. 

Свободното изразяване на политически, персонални, общностни чувства 

трудно спазва паяжинно тънката граница, разделяща обикновения говор 

от хейтърството. Особено характерно за използването на словото на 

омраза и расистки образи в интернет са компютърните игри. Думите 

„мангал“, „печка“ и „чернилка“ внушават расово превъзходство. Расистки 

групи тип „Кръв и чест“ използват все по-често сайтове за 

разпространение на расистка идеология. Те имат капацитет да 

тиражират унизителни понятия, да внушават расова малоценност и да 

причиняват нарушения в общуването, унижение и социално разделение. 

В глобалния мултимедиен свят киберрасизмът има своите върхове. 

Такива са игрите, свързани с етническо и религиозно прочистване, 

където децата се учат да убиват „под-хора“ – негри, латиноамериканци, 

евреи, мюсюлмани. Поглъщането на огромни дози от такива игри 
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стимулира в определена възраст поведение, което предразполага към 

расистко и дискриминационно мотивирано насилие. Участието с 

псевдоним (nickname) гарантира анонимност и предлага свобода в чатове 

и форуми за хейтърстване. Самото слово на омраза, има изключително 

гъвкав и съблазнителен терапевтичен ефект: когато имаш проблем, 

който не можеш да решиш, трябва да си конструираш враг, за да 

стоварваш върху него вината. Исторически погледнато, мнозинството е 

склонно да „прочиства“ пространството от омразните и презрени „други“. 

Тиражните вестници и кабелни телевизии се оправдават с правото за 

всичко и за всеки да се говори свободно, но се пропуска, че чувството за 

достойнство е фундаментално човешко право.   

Хомофобският и дискриминационен говор се наблюдава от 

структури като Агенцията за борба с расизма, ксенофобията, 

антисемитизма. Стартиран е глобален мониторинг на омразата в 

расистките блогове, на платформите за открит и демонстративен 

неонацизъм, на киберрасизма като цяло. Създават се програми, в които 

децата се учат да разбират етническия и/или религиозен „друг“. 

Отправят се послания към критиците на социалните политики в 

отделните държави, основни вдъхновители на словото на омраза в 

световния мейнстрийм, да се борят с опонентите си, без да демонстрират 

превъзходство или негативно стереотипизиране (Методиева 2014). 

Европейската комисия и големи високотехнологични компании като 

Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft приеха кодекс на поведение, който 

включва серия от ангажименти за борба с разпространението на речта на 

омразата в интернет. .За съжаление социалните медии са един от 

инструментите, които терористичните групи използват за 

радикализация на млади хора, а расистите — за разпространяване на 

изказвания, пораждащи насилие и омраза. Това споразумение 

представлява важна стъпка напред, за да се гарантира, че интернет 

продължава да бъде място на свободно и демократично изразяване, 

където се спазват европейските ценности и законодателство. 
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Ангажиментът на ИТ дружествата да разглеждат валидните уведомления 

за  изказвания, пораждащи омраза и премахването им за по-малко от 24 

часа, а ако е необходимо и да прекратяват достъпа до подобно 

съдържание, е обнадеждаващо усилие за ограничаване на токсичното 

говорене. 

 

4. Векторът „мултикултурализъм” 

Философията на мултикултурализма може да бъде резюмирана в 

следните основни принципи: 

 Принципно „да“ за етнокултурното разнообразие (diversity)  

Тук то се оценява принципно положително, защото се смята за 

благоприятно и полезно за обществото като цяло. Приема се, че това 

разнообразие съдържа сили, които в крайна сметка принасят повече 

полза, отколкото вреда. Етнокултурното разнообразие следователно се 

възприема като градивна и обогатяваща цялото общество сила. 

 Право на културни различия 

 Всички индивиди и групи имат принципно право на запазване и 

грижа за специфичните си културни особености. Следователно е налице 

право на, но не и принуда към, етническа идентификация. 

 Принцип на културна равноценност и взаимна толерантност 

Различните етнокултурни групи са еднакво ценни. От този принцип се 

извлича задължението за взаимна толерантност. Идентификацията със 

собствената (етническа) група трябва обаче да следва онази с цялото 

общество. Допустима е йерархично изградена и структурирана двойна 

идентичност, при която идентификацията с държавата стои на първо, а 

идентификацията със собствената етническа група – на второ място.  

 Хипотезата за „сигурност-чрез-контакт“ 

 Правото на различност се основава на емпирично подкрепената 

социално-психологическа хипотеза, според която подкрепата от страна 

на собствената група насърчава самочувствието и психическата сигурност 

на индивида, чрез което се създават предпоставките за откритост към 



~ 15 ~ 
 

други етнокултурни групи, тоест за толерантност и междуетнически 

контакти. 

 Единство-в-различността (unity-within-diversity 

 Едно ядро от общи базисни ценности и правила (Конституция, 

закони, общ език) гарантира сцеплението на цялото и същевременно 

поставя граници за правата на различност, както и на принципа за 

равнопоставеност на културите. Общата рамка има ясно първенство в 

сравнение с частичните култури. Имигрантите могат да запазят и 

поддържат само онези части от своите култури, които не се намират в 

противоречие със задължителното общо ядро („селективно съхранение 

на културата“). Равноправието на жените, както и домашното насилие 

срещу тях, са типични области, в които някои от имигрантските култури 

се сблъскват с общото ядро. Де факто тук е налице йерархия на 

етнокултурните групи: колкото повече някоя култура противоречи на 

общото ядро, толкова повече от нея се изисква субординация и отказ от 

определени привички. Прокарването на граници между различност и 

единство (къде свършва равноправната различност, къде културните 

особености трябва да отстъпят на общото ядро от ценности?) е 

комплексна и спорна материя и отделни нейни части са част от 

политическия дискурс. 

 Право на равни шансове 

Либералното право на културна различност е тясно свързано със 

социалното право на равни шансове при участието в обществото. 

Мултикултурализмът следователно не се ограничава до чисто културната 

сфера (както би могло да се заключи от етимологията на думата – мулти-

“културализъм“); той притежава двойно, либерално-социално естество и 

съдържа две фундаментални права: заедно с правото на културна 

различност също и правото на социално равенство на шансовете. 

Предизвикателството тук се състои в стремежа за постигане на две цели 

едновременно: съхраняване на културната различност, но заедно с това и 

премахване на етнически базираното социално неравенство. 
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 Приемане на необходимостта от мениджмънт: 

Мултикултурализмът в описания тук смисъл се развива не от само 

себе си, а се нуждае от политически мениджмънт, тоест политическо 

окуражаване и подпомагане. 

Важните съставни части от философията на мултикултурализма се 

представят чрез метафората на „етническата мозайка“. Това е съзнателно 

и подчертано разграничаване от идеала за „топилния тигел“ на САЩ: 

разнообразието на културите трябва не да бъде претопено в някакъв 

„melting pot“ по американски модел, а всяка етнокултурна група може и 

трябва да запази своя специфичен цвят и форма, подобно на камъчетата 

на мозайка. В резултат на това всички групи заедно се превръщат, със 

собствените си особености, в пъстра и многообразна съвместна картина 

(Geißler 2003).  

Като политически инструмент мултикултурализмът е функционирал 

не само като отговор на многообразието, а също и като средство за 

ограничаването му. А това разбиране разкрива определен парадокс. 

Мултикултурните политики приемат като даденост, че обществата са 

многообразни, но  имплицитно допускат, че това многообразие 

приключва по границите на малцинствените общности. Те се опитват да 

институционализират разнообразието, като поставят хората в етнически 

и културни кутийки – например една-единствена, хомогенна 

мюсюлманска общност – и определят нуждите и правата им в 

съответствие с това. Такива политики, с други думи, само са спомогнали 

за създаването на самите онези разделения, за чието управляване са 

били предназначени. Следствието от това е появата на нещо, което 

икономистът Амартия Сен нарича „плуралистичен монокултурализъм“  – 

политика, основаваща се на мита, че обществото е съставено от различни, 

еднородни култури, които се стремят да се избягват взаимно. Но тази 

политика представлява не толкова акт на уважение към различността, 

колкото удобно средство за избягване на въпроса за това как да се 
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създаде обща, включваща всички, култура. А основното следствие от нея 

се оказва появата на паралелни общности (Малик 2015).  

Бъдете реалисти, вярвайте в невъзможното! Тази мисъл на Х. 

Маркузе, изписана през 1968г. на стените на Сорбоната по своеобразен 

начин кореспондира с мотото на Макс Вебер Трябва да се мисли за 

утопичното, за да може да се разпознае реалното. Това е 

приблизителната посока, в която трябва да се насочват разсъжденията по 

въпросите на интеграцията. Тя не трябва да бъде оставяна на самата себе 

си, т.е. интеграцията се нуждае от премислен политически мениджмънт. 

Внимателно провежданите публични дискусии върху концепциите и 

програмите за интеграция, биха могли да придадат на политическия 

мениджмънт на интеграцията липсващата му засега демократична 

легитимност. Повече от всякога диалогът може да бъде единственото 

средство за ефективна интеграция и консолидация на националната 

общност. Диалогът не означава безразличие към истината или нейното 

релавитизиране, а напротив – една твърда убеденост, която не се 

превръща в закостенялост, една вярност, придружена с откровеност. В 

сравнение с толерантността диалогът е една крачка напред. Той означава 

да приемеш, че другият, различният, съществува не само заради самото 

съществуване – с това се ограничава разбирането за толерантност – а 

заради това, че този друг има какво да ми каже; нещо, което аз трябва 

внимателно да чуя, ако искам да се отнеса сериозно към собствените си 

убеждения и да ги използвам като основание за своите преценки.  

Представата за интеграцията като унификация или асимилация, 

основана на акултурация, на отказ от културните основания на 

различието, повече от когато и да било, води до точно обратния резултат. 

Събитията от последните години и особено новата вълна от 

национализъм, която днес структурира съществена част от 

политическото и всекидневното пространство, налага да бъдат 

подложени на преоценка не само прекалено оптимистичните очаквания, 

но и устойчивостта (респ. истинността) на регистрираните досега нагласи 
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спрямо етническото, културното и религиозното различие. Формалното 

признаване на правото на различно мнение все още не означава 

готовност то да бъде прието като равнопоставено или най-малкото като 

еднакво значимо и ценно при изграждането на споделена представа за 

реалност (Босаков 2010, 2015).  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Bauman, Z. 2016. Nationalism is ersatz (in Bulgarian) [Бауман, З.  2016. 
Национализмът е ерзац. http://a-specto.bg/natsionalizmat-e-erzats/] 

Beck, U. 2000. What is Globalization. Wiley 

Betz, H.-G. 1994. Radical Right-Wing Populism in Western Europe. New 
York: St. Martins Press  

Bosakov, V. 2015. Islam and Modernity. Mutual Challenges. Sofia: IvRay (in 
Bulgarian) [Босаков, В. 2015. Ислям и модерност. Взаимни 
предизвикателства. София: „ИвРай”] 

Bosakov, V. 2010. The Integration of Muslims in Bulgaria. Sofia: IvRay (in 
Bulgarian) 

[Босаков, В. 2010. Интеграцията на мюсюлманите в България. София: 
„ИвРай”] 

Discussion, club Obektiv, October 31, 2013, participants: Georgi Lozanov, 
President of CEM; Aleksey Pamporov, sociologist, Open Society Institute, 
Sofia; Rumyan Rusinov, Centre for Public Policies and Advocacy. The 
discussion was monitored by Antoaneta Nenkova, a journalist in Deutsche 
Welle (in Bulgarian). [Дискусия, клуб Обектив, 31 Октомври 2013г., 
участници: Георги Лозанов,  Алексей Пампоров – социолог, Институт 
„Отворено общество” - София, Румян Русинов – Център за публични 
политики и застъпничество. Разговора води Антоанета Ненкова, 
журналист в „Дойче Веле”]  

Fennema, M. 2004. Populist Parties of the Right. ASSR Working Paper 04/01 
(February), Amsterdam School for Social Science Research 

Geißler, R. 2003. Multikulturalismus in Kanada – Modell für Deutschland?  
In: Umgang mit Migrantinnen und Migranten. 
http://www.bpb.de/apuz/27564/multikulturalismus-in-kanada-modell-fuer-
deutschland?p=all 

Ghergina et al. (eds.). 2013. Contemporary Populism. Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishings 

http://a-specto.bg/natsionalizmat-e-erzats/
http://www.bpb.de/apuz/27564/multikulturalismus-in-kanada-modell-fuer-deutschland?p=all
http://www.bpb.de/apuz/27564/multikulturalismus-in-kanada-modell-fuer-deutschland?p=all


~ 19 ~ 
 

Habermas, J. 1986. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp 

MacKenzie, D. 2014. End of nations: Is there an alternative to countries? 
https://laantiguafrontera.wordpress.com/2017/05/06/end-of-nations-is-
there-an-alternative-to-countries-new-scientist-2/   

Malik, К. 2015. The Failure of Multiculturalism. Community Versus Society in 
Europe. https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/failure-
multiculturalism 

Mudde, C. 2004. The Populist Zeitgeist. In: Government and Opposition. 
Volume 39, Issue 4: 541-563 

Metodieva, J. 2014. Imagine there’s no hate peech.  
http://librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2341-imagine-
there-s-no-hate-speech  (in Bulgarian) [Методиева, Ю. 2014. Imagine there’s 
no hate peech]  

Muller, J. 2008. Us and Them. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2008-03-02/us-and-them 

National Security Report 2013, 2016 (in Bulgarian) 
http://www.government.bg/cgi-bin/e-
cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=2599&g= [Доклад за национална 
сигурност 2013, 2016]  

Rydgren, J. 2007. The Sociology of the Radical Right. Annual Review of 
Sociology, 33: 241-262  

Streeck, W. 2017. Nicht ohne meine Nation. 
http://www.zeit.de/2017/18/europaeische-union-nationalstaat-deutschland-
neoliberalismus 

Wodak, R. 2015. The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses 
Mean. London: Sage 

 

 

 

https://laantiguafrontera.wordpress.com/2017/05/06/end-of-nations-is-there-an-alternative-to-countries-new-scientist-2/
https://laantiguafrontera.wordpress.com/2017/05/06/end-of-nations-is-there-an-alternative-to-countries-new-scientist-2/
https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/failure-multiculturalism
https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/failure-multiculturalism
http://librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2341-imagine-there-s-no-hate-speech
http://librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2341-imagine-there-s-no-hate-speech
http://librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2341-imagine-there-s-no-hate-speech
http://librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2341-imagine-there-s-no-hate-speech
http://librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2341-imagine-there-s-no-hate-speech
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2008-03-02/us-and-them
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=2599&g
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=2599&g
http://www.zeit.de/2017/18/europaeische-union-nationalstaat-deutschland-neoliberalismus
http://www.zeit.de/2017/18/europaeische-union-nationalstaat-deutschland-neoliberalismus

