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Резюме: Ако финансовите сътресения разделиха ЕС на кредитори и длъжници, 

създавайки разрив между Севера и Юга, то бежанската вълна върна разрива между 

Изток и Запад. Брюксел описва това като липса на солидарност, но става въпрос по-

скоро за сблъсък на солидарностите: националните, етническите и религиозните 

лоялности са в конфликт с дълга ни на човешки същества. Редица страни в Европа 

днес са белязани от социално неравенство, бедност, разпадащи се общности и 

въздигащ се национализъм и ксенофобия. Страх от непредвидимото бъдеще, загуба на 

споделени ценности и визия за бъдещето доминират обществения климат.  
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Abstract: While the financial disruptions have divided the EU into creditor and debtor 

countries, thus creating a split between North and South, the migrant wave brought back a 

split between East and West. Brussels describes this as a lack of solidarity, but it is rather a 

clash between different kinds of solidarities: national, ethnic and religious loyalties are in 

conflict with our duty to other human beings. Many countries in Europe today are marked by 

social inequality, poverty, breakdown of communities and rising nationalism and 

xenophobia. The social climate is dominated by fear of the unforeseeable future, and loss of 

shared values and a shared vision of the future.  
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1. Страховете 

Европейците не са уверени, че материалното им благоденствие ще устои на 

напора на надигащите се нови сили, чиито икономики изглеждат по-динамични и 

конкурентни от техните. Те се страхуват, че по-голямата продължителност на живота и 

трайно намаляващата раждаемост ще доведат до рязко намаляване на броя на 

работещите лица, които издържат и полагат грижи за постоянно увеличаващия се брой 

пенсионери. Европейците изпитват страх и от масово заселване на хора от други 

континенти, търсещи по-добър живот, както в миналото това са правили и мнозина от 

техните предци, въпреки че работата и предприемчивостта на тези хора могат да 

допринесат за разрешаването на този проблем. Основният страх се корени в това, че 

заселниците ще бъдат твърде многобройни, ще струват на данъкоплатците пари и ще 

увеличат вече трайната безработица и бедността, които вече подкопават устоите на 

икономическото благоденствие. Друг фактор е липсата на желание у европееца да 

сподели живота си с хора, които – правилно или не – счита за различни от себе си. 

Несигурността (породена от икономическите трудности в Европа и усещането за 

относителен упадък), имиграцията (действителна и пречупена през обществените 

възприятия), изкривеният образ на малцинствата в медиите, вредните стереотипи и 

кризата  на лидерството (липсата на лидери, които са в състояние да вдъхнат увереност 

чрез формулиране на ясна визия за съдбата на Европа) генерират сериозни рискове 

като: 

• 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 екстремизъм; 

• Загуба на демократични свободи; 

• Потенциален сблъсък между „свободата на религията” и свободата на 

изразяване. 

Настроението в Европа е мрачно. Кървавите терористични нападения в Париж 

уплашиха европейците. А икономическата криза, която тормозеше единния пазар в 



продължение на няколко години, едва е преодоляна. Междувременно Германия, която 

се открояваше като фар на политическа и икономическа сила, сега се опитва да се 

справи с пристигането на повече от един милион бежанци, бягащи от конфликти и 

бедност. В същото време Великобритания  напуска ЕС, а френските гласоподаватели 

се обръщат към крайно десните политици, искайки защита от бежанци и терористи. 

Ясно е, че световната икономика все още не е напълно възстановена от финансовата 

криза. Налице е също така широко разпространен страх, че след години на парична 

политика на нулеви лихви и количествени улеснения, светът е изправен пред нова 

финансова криза. Имплозията на Близкия Изток продължава. Външните сили се 

оказаха неспособни да възстановят реда в региона, а трусовете се разпространяват към 

Африка и Европа, под формата на вълни от бежанците и тероризъм.                                 

Най-големият общ фактор, обаче, е и най-труден за формулиране. Това е клокочещото 

настроение срещу глобалните елити, съчетаващо страх от неравенството и ярост срещу 

корупцията, които са видими навсякъде (1). Към изброените дотук страхове спокойно 

можем да прибавим и страха от климатичните промени. 

Наложеният от тоталитарния режим секуларизъм прави хората от Централна и 

Източна Европа особено чувствителни към риска от разрушаване на християнската им 

идентичност. Днес не е нужно да си вярващ, за да се притесняваш за бъдещето на 

християнството и неговата култура в тази част на континента. Трябва да помним, че 

тази част има може би най-сложните връзки с исляма. Тук има два типа страни. Едните 

са като България, която има най-голямото мюсюлманско малцинство в Европа и е на 

границата с мюсюлманския свят, а други са като Словакия, страна без нито една 

джамия. Макар и по противоположни причини, и двете се чувстват силно притеснени 

от факта, че повечето бежанци изповядват исляма. В това отношение има съществена 

разлика между наследствата на нацизма и комунизма. Стремежът на германците към 

космополитизъм е и техния начин да избягат от ксенофобското наследство на нацизма, 

докато антикосмополитните нагласи в Централна и Източна Европа се коренят отчасти 

в непоносимостта към наложения от тоталитарния режим  интернационализъм (2).  

 Заплахите пред сигурността днес са различни от онези, които бяха преди 60 

години  –  сега те включват тероризъм, пиратство, кибератаки, енергийни кризи, 

хибридни войни, ядрени заплахи. Арабската пролет наруши баланси, които бяха 

поддържани в разстояние на десетилетия. Ислямизмът получи пространство за 



развитие, а заедно с него регионалните конфликти се превърнаха в пространство на 

международна конфронтация. Турция, Саудитска Арабия и Иран навлязоха в остра 

конкуренция за разширяване на влиянието на собствените им политически модели на 

ислям. Всичко това промени миграционната среда и предизвика нови потоци от 

бежанци и мигранти, които се насочиха към Европа. Тероризмът се превърна в най-

бързо развиващия се глобален бизнес. И въпреки, че връзката му с миграцията е много 

по-сложна, отколкото изглежда, паралелното развитие на тези процеси рефлектира в 

нов тип заплахи пред Европейския съюз (3). Състоянието на ЕС и преди всичко, 

надделяването на подходи и решения, залагащи на усилване на общностната 

регулация, увеличиха напрежението между отделни държави и Брюксел. 

Глобализацията направи хората несигурни. Те живеят с усещането, че вече не могат да 

контролират какво се случва с тях. Една фабрика може да бъде затворена в северна 

Италия поради решение, което някой е взел в Белгия. Идея, която някой е имал в 

Германия, може да повлияе „негативно” върху живота на някого в България. 

Усещането за загуба на контрол  над икономическите и политическите  им съдби е 

накрало много хора да стигнат до заключението, че единственият отговор е да върнат 

властта обратно в националните държави. С това те смятат, че ще преодолеят 

фрагментирането на социалния си свят.  Референдумът във Великобритания е първият 

сигнал за това, че бяха преминати много граници, но той на свой ред предизвика криза, 

чието развитие затруднява още повече управлението на останалите процеси. 

Вишеградската четворка се обяви срещу първоначалните мерки на Европейската 

комисия за квотно разпределение на мигрантите и бежанците и използва тази тема като 

платформа, от която постепенно да се опита да наложи нов дневен ред. По инициатива 

на Гърция, бе изградена друга платформа за изработване на обща позиция между 

страните от южната част на Европа, с участието на Франция и Италия. Те разчитат на 

създалата се ситуация, за да поставят отново въпроса за облекчаване на финансовите 

изисквания на Европа. Гърция се надява да постигне намаляване на дълга си, Италия 

разчита на подкрепа за компенсиране на банковия риск, а Франция се опитва да 

балансира между собствените си амбиции за съвместно лидерство с Германия и 

политическата конюнктура, която е свързва по-скоро със страните от европейския Юг 

(4). Всичко това показва че регионалните формати за изработване на позиции могат да 

окажат влияние върху общите решения. Българският интерес в случая е в разширяване 

на пространството за преговори и увеличаване на ролята на регионалната 

проблематика. Докато говорим за пари е време да поставим и въпроса за създаването 



на възможности за развитие, което трайно да гарантира сигурността ни. И да 

акцентираме върху Европа на регионите, а не върху Европа на отечествата. Не бива да 

забравяме и субсидиарността, която гласи, че решенията по създаване на политики 

трябва да се вземат на възможно най-децентрализирано ниво, в което централното 

управляващо тяло да не взема участие, освен ако това не е по-ефикасно от действията, 

предприети от долните нива. Принципът на субсидиарността в Европейския съюз 

предвижда намеса на ниво ЕС единствено в ситуации, в които „целите на предложено 

действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки както 

на централно, така и на регионално и местно равнище“ (чл. 5 ал. 3 от Договора за ЕС). 

От друга страна, ако поне една трета от националните парламенти изразят възражения 

относно предложение на законодателен акт на Европейската комисия на основание на 

принципа на субсидиарността, Комисията трябва да преразгледа своя законопроект и 

да реши дали да го запази, промени или оттегли. В този смисъл, националните 

парламенти на страните-членки допълнително увеличават демократичната 

легитимност на процеса на вземане на решения в ЕС.  Хората в източната част на ЕС 

все още са най-горещите привърженици на Евросъюза, но въпреки това у тях вече се 

надигат съмнения относно предимствата на европейската интеграция. Днес между 

Изтока и Запада се издига не само стената, която разделя безразличието и 

съпричастието към съдбата на пристигащите бежанци – те са разделени и от 

въздействието, което отварянето на границите упражнява върху бъдещето на Източна 

Европа. Дълго време хората смятаха, че тъкмо отворените граници са най-важната 

промяна, настъпила след 1989г. Днес, когато милиони източноевропейци тръгват да 

следват, да работят и да живеят на Запад, онези, които са решили да останат в страните 

си, изпитват нарастващи опасения, че свободата на придвижване и на усядане в ЕС все 

повече отваря ножицата между доходите в различните европейски държави. 

Парализирани от демографските си страхове, много източноевропейци възприемат 

отворените граници най-вече като шлюз, през който потенциалното благосъстояние на 

Изтока изтича в западна посока. И мнозина се питат защо страните им да инвестират в 

образование, след като в крайна сметка от това най-много ще спечелят 

западноевропейските общества. Брюксел, Берлин и Париж с пълно основание 

критикуват авторитарния курс, поет от някои източноевропейски държави. Те обаче не 

бива да използват Орбан и Качински (а днес вече и Моравецки) като претекст, за да 

игнорират новопоявилите се страхове на Централна Европа за собственото ѝ 

бъдеще вътре в ЕС (5 а). 

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.dw.com/bg/ако-западът-продължи-да-игнорира-страховете-на-източноевропейците/a-40442430


2. Ислямофобията 

Дълго време терминът „ислямофобия” беше спорен, защото изглеждаше като 

инструмент за оборване на всички критики към мюсюлманския фундаментализъм. Но 

вече започва да се приема от политици и интелектуалци. Реалните посегателства, 

извършени срещу религиозни храмове или мюсюлмански граждани, вече се признава 

от най-високите държавни инстанции. Признанието е добре дошло. Назоваването и 

установяването на проблема спомага за неговото разрешаване. Много фактори 

допринасят за тази еволюция: 

➢ Разпространяваните по медиите насилия срещу забрадени жени, които 

имат за цел единствено да афишират религиозна  принадлежност;   

➢ Работата на асоциации, осветляващи деяния, подминавани мълчаливо 

досега или отбелязвани под общия знаменател на хулиганството;  

➢ Публикуването на статистика, отбелязваща твърдо покачване на 

жалбите, свързани с антимюсюлмански деяния като нанасяне на 

физическо насилие, отправяне на обиди или посегателства срещу 

религиозни средища;  

➢ Политическото осъждане на многократното оскверняване на 

мюсюлмански гробища. 

Не е достатъчно само да се констатира факта. Трябва да се познават причините, 

породили  напрежението. И най-вече да се избягват капаните, до които може да доведе 

манипулирането и изкористяването на темата. Подбудите за ислямофобията са 

многобройни: антиклерикализъм, отхвърляне на различието, геополитическите учения 

на исляма, възприемането на радикалния ислям и тероризма, исканията, свързани с 

религиозна и културна идентичност, неспазването на върховенството на закона и 

незачитане на секуларността от страна на вярващите. Колкото до подозренията, 

надвиснали над легитимността на тази битка, те са само претекст за оборването на 

критиките към мюсюлманската религия и узаконяването, в крайна сметка, на 

богохулни деяния. Подобни опасения – които допринасят за дискредитирането на 

самия термин „ислямофобия” – са основателни. Години наред Организацията за 

ислямско сътрудничество настояваше пред ООН за вписването на оклеветяването на 

религиите в международното право. Не успя да го постигне. Но в най-радикалните 

среди объркването продължава да съществува. Други виждат в борбата желание у 



някои мюсюлмани да се конкурират с виктимизирането на евреите с цел 

„омаловажаване” на антисемитизма. Затова ясното дефиниране на битката срещу 

ислямофобията ще позволи да се прекрати използването й с користни цели. Накрая, в 

политически план, трябва да се прекрати политическото говорене, представящо 

мюсюлманите и исляма в цялост като „проблем”. Според повечето от наблюдателите 

желанието да се смесват нещата подбужда към действие. В този контекст политиците 

трябва да внимават миряните, подстрекавани от крайно десните, да не бъдат 

използвани за оправдаване на глобалното отхвърляне на една религия (6). 

Засилването на негативните настроения към мюсюлманите в Европа се 

потвърждава от проучвания на общественото мнение, проведени в рамките на проекта 

за изследване на глобалните нагласи на Изследователски център Пю (Pew Global 

Attitudes Project). В периода между 2004-2005 и 2010-2017г. в някои европейски страни 

делът на респондентите, които изразяват „известно негативно” или „силно негативно” 

мнение за мюсюлманите, значително нараства или (в специфични случаи) остава 

висок, като понякога надминава 50%. Други проучвания потвърждават 

преобладаващите негативни нагласи към мюсюлманските малцинства. Много 

европейци дори считат исляма за заплаха за Европа, защото според тях малцинствената 

група нараства с бързи темпове и е несъвместима със „съвременния европейски начин 

на живот”. В свои доклади Агенцията на Европейския съюз за основните права 

потвърждава устойчивите антимюсюлмански нагласи на територията на цяла Европа, 

които в никакъв случай не се ограничават единствено до свободата на изразяване на 

мнение. Един от трима респонденти от мюсюлмански произход, интервюирани за 

целите на въпросните доклади, споделят, че са били обект на дискриминация, а 11% 

твърдят, че през последните 12 месеца поне веднъж са били жертва на посегателство 

срещу личността по расистки подбуди (нападения, заплахи или сериозен тормоз). Най-

високите нива на дискриминация се установяват в сферата на трудовата заетост и 

услугите, които се предоставят от частния сектор. Други проучвания също показват 

повишаващ се брой посегателства и случаи на дискриминация срещу мюсюлмани, 

както и организирането на митинги и обществени демонстрации, на които се отправят 

призиви и послания, насочени срещу мюсюлманската общност. Много наблюдатели и 

организации, включително Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, споделят 

заключението за драстично увеличаване на враждебността към мюсюлманите в цяла 

Европа. Важно е да се отбележи, че изкривеното или неточно представяне на 



религиозните вярвания или практики или необоснованите твърдения, според които 

представители на конкретни групи или отделни лица са показателни за същностните 

белези на определена религия като цяло, често са израз на предразсъдъци и инструмент 

за тяхното разпространение. Например в исторически план типично средство за 

подклаждане на антисемитизма са били изявленията, свързани с юдейските вярвания и 

религиозни ритуали. Днес много от широките обобщения относно исляма изглежда 

попадат в същата категория. 

Крайно десните политически партии изключително успешно експлоатират 

страховете от терористични актове и от демографските промени (увеличаване на дела 

на мюсюлманското население в много европейски държави основно чрез имиграция). 

Дори в рамките на много от традиционно установените политически партии, 

очернянето на исляма е все по-често срещано явление, заплашващо да се превърне в 

стандартен модел. Поради значителното нарастване на имигрантския поток на 

мюсюлмани към Европа през последните десетилетия, мюсюлманските общности днес 

са много по-видими. Тъй като във времето този процес съвпадна с възхода на исляма в 

политически план, много европейци днес са убедени, че ислямската религия по 

същество е радикална и воинстваща, т.е. несъвместима с европейските ценности, което 

я превръща в пречка за интеграцията на мюсюлманските имигранти и техните потомци 

в европейските общества по начина, по който са направили това по-ранните вълни от 

имигранти  (7). 

 

3. Ценностите 

На фона на новите фундаментализми и ускорените социални трансформации, 

предизвикани от т.нар. втора модерност, характерна за рисковото общество, проблемът 

за ценностите става философски и социологически  все по-актуален. Интегративните и 

дезинтегративните функции на ценностите, тяхното инструментализиране, водещо до 

укрепване или взривяване на общностните връзки са онзи център на знание, който е 

изход от активното неведение, характеризиращо се с потискане и пренебрегване на 

проблемите.  

Ценностите са видимост на осъществени блага (респ. благоденствие). 

Ценностите легитимират и мотивират социалните действия. Всяка ценност в сравнение 



с емпиричната (фактическата) реалност е идеална и не е подвластна на природната 

каузалност, а това означава, че всяка ценност е въпрос на избор. Реализираната 

ценност се преживява като благо (8, с.7-8). 

В качеството си на морално-философски понятия ценностите са преди всичко 

критерии за по-ясно определяне на “доброто”. Едно действие, което отговаря на 

изискванията на ценностната система, залегнала в тях, е по-добро по смисъла на тази 

система, отколкото действие, което противоречи на нейните цели. Следователно 

ценностите коренно се различават от обикновените привички или манталитети, които 

са както изменчиви така и безпристрастни дадености от емпиричната структура на 

обществото. Наистина в противовес с това ценностите могат емпирично и да са 

утвърдени в едно общество, но те са неделими от залегналите в тях изисквания. Което 

означава, че под въпрос е не само тяхната действена сила в определен исторически 

период, тяхната (положителна) фактичност, а също така винаги и тяхното 

(нормативно) значение. И ако човек не желае да попадне под укорите на неправилното 

натуралистично заключение, задължително трябва да признае и разкрие 

метафизическата – следователно неподлежащата в никакъв случай на логично 

“доказателство” – база на всякакъв вид ценности: ценностите са в крайна сметка 

въпрос на вяра. Осъзнаването на тази метафизическа сърцевина не означава, че те не са 

подчинени на произволността. 

В общественото съвместно съществуване дискурсът за ценностите служи не 

само за намиране на истината. В много области той служи и за установяване на реда на 

съвместното съществуване, по-конкретно за създаване на правила. Трябва да се прави 

разлика между индивидуалните, лични ценности, неизискващи съгласие, и 

колективните, общностни ценности, съдържащи изискването за съвместно обществено 

утвърждаване.  

Дали Европа ще се фрагментира и евентуално ще се върне назад към най-малкия 

общ интерес от типа на зона за свободна търговия, или ще се консолидира като 

ценностна Общност и по този начин ще увеличи политическата си мощ? По какво 

Европа се квалифицира като политическо единение спрямо други държави и държавни 

съюзи? Очевидно изясняването на тези въпроси се затруднява по две причини. От една 

страна това е, както преди така и сега, голямата хетерогенност на европейските 

държави и тяхната политическа култура между монархия и република, президентска 

система и пряка демокрация, конкуренция и съгласие или отношението към Бога и 



антиклерикализма. Но от друга страна това е и широкото разпространение на много 

европейски характеристики в продължение на дълъг период от време. Юдео-

християнската традиция, буржоазията от Просвещението, римското право и кодексът 

на Наполеон, правата на  човека и секуларизацията наистина са част от европейския 

свят на ценности, но днес те вече на са запазената марка за уникалността на Европа. 

Въпреки това в отношението на днешна Европа към този културен фундамент 

съществува съществена разлика в сравнение с други региони: тези елементи са общо 

утвърдени или поне заложени в европейските общества за разлика от “незападните” 

общества. Гражданите на Европа не са обединени от някакъв  обет за свобода, а от 

историята с цялата нейна хетерогенност и всичките й превратности, стигайки до опита 

с тоталитаризма в повечето европейски страни. 

Европейският съюз е преди всичко съюз на ценности. Ако ценностите си 

отидат, остават само геополитика и интереси. Останем ли само в полето на 

геополитиката и тяснонационалните интереси, се връщаме обратно в 19 век. 

Опасно е както преминаването на границата на популизма от все повече европейски 

политици, така и залитането на много граждани по аурата на силни лидери и 

подценяването на най-важното  – институциите и закона. За да погледне напред, 

Европа има нужда от визионери, но за да върви напред, Европа има нужда от силни 

институции.  Свободата, демокрацията и правовата държавност са основни ценности, 

залегнали в стилизиращата работна дефиниция на това, което днес означава Европа 

като политическа Общност на ценностите. А за нейната устойчивост като политическо 

единение е важно правилата, които се извеждат от този ценностен фундамент да не 

подлежат на уговорки. Човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, 

върховенството на закона и спазването на правата на човека са основните ценности на 

ЕС, изложени в началото на Договора от Лисабон. Подкрепата на тези ценности, както 

и на мира и благополучието на народите от Съюза днес са основни негови цели. Тези 

общи цели са допълнени от други по-конкретни цели, включително насърчаване на 

социалната справедливост, борба срещу социалното изключване и дискриминацията, 

уважаване към другостта и приемане на различието като висша ценност (9). 

 

 

 



4. Бъдещето на ЕС 

Прогнози за разпада на ЕС имаме от десетилетия, при това от автори на големи 

теоретични системи, като се започне от Алвин Тофлър и Милтън Фридмън и се стигне 

до това, което чуваме през последните години от устата дори на Жан-Клод Юнкер и 

други европейски политици. Какво да очакваме?  

Федерализация - повече ЕС  

Този сценарий е малко вероятен поради нагласата на елитите и нарасналия 

евроскептицизъм на избирателите;  

Сценарий, наричан от Камерън "Орбан-Качински"  

Евроинституциите имат много власт, която трябва да прехвърлят върху 

националните правителства. Това ще доведе до отслабване на европейските 

институции, отказ от обща миграционна политика и оставяне това на националните 

държави, което значи разпадане на Шенген. Това ще засили ролята на САЩ, Русия, 

Турция и Китай във въздействието върху отделните държави, използвайки го за 

геополитически цели. Орбан и компания излъчват следното съобщение: ние може и да 

сме по-корумпирани от технократите в Брюксел, но оставаме при вас, и то в най-

прекия, географски смисъл на думата. Ние обявяваме, че сме солидарни с вашата 

идентичност, а не с идентичността на новопристигащите;  

Укрепване на статуквото  

Това би бил опит за консолидация без значими промени. Той може да 

продължи, ако няма нова икономическа криза, нов мощен емигрантски поток, война;  

ЕС на различни скорости  

Този сценарий го има и сега и той може да доведе до последния, пети сценарий;  

Сценарий Милтън Фридмън-Хънтингтън  

Предполага разпад на ЕС, особено след съчетание на няколко кризи –  военни 

действия в Източна Европа, терористични актове, свързани с кризата на 



мултикултурализма, нарастващо количество протести и сблъсъци поради 

неравенствата и бедността. Възход на антисистемни партии, засилване на 

разцепленията (10).  

  Авторът на настоящата статия не допуска разпад на ЕС. Това, което допуска, е 

източване на потенциала за политическо обединение, от което ще страда най-много 

периферията. Днес не е време за национален егоизъм. Нито една от кризите не е по 

силите на националната държава. За всеки един от проблемите, единствено 

устойчивото решение е постигането на общоевропейско решение. "Все още няма 

общоевропейски план, защото дебатите около него се намират под много силен натиск, 

който елиминира търпението от политическите процеси и започва силно да морализира 

всяко решение: решенията за Доброто и Злото трябва да се взимат веднага. Но 

политиката има нужда от време." (5 б).  
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