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Резюме: Основни  предизвикателства, пред които е изправен светът през ХХI век са 

военни конфликти, голямо преселение на хора, климатични промени.  

Проблемите са: 

• растящата разлика между бедни и богати; 

• „изтощението“ на демокрацията под влияние на групите, свързани с общи 

интереси; 

• засилващото се чувство у хората, че те не са достатъчно защитени от рисковете 

на глобализацията. 
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Abstract: The main challenges facing the world in the 21st century include military conflicts, 

large migrations of people, and climatic changes. The problems are:   

• the growing gap between the rich and the poor; 

• the “exhaustion” of democracy under the impact of separate interest groups;    

• the growing feeling among people that they are not sufficiently protected against the risks of 

globalization. 
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"Кризата", "кризите" са трайно установили се термини в 

политическите, медийните и аналитичните дискурси, с които се 

обозначават трудностите на деятели, институции или системи да отговорят 

на промените и на техните политически, икономически и социални 

последици. "Кризите" пораждат в някои случаи политическа 

дестабилизация, поява или засилване на крайни популистки и ксенофобски 

тенденции или срив на традиционни партии. Появяват се нови протестни 
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граждански движения. Засилването на евроскептицизма в много страни от 

Европейския съюз дава поле за "пророчески" изявления за неговия близък 

край. Необходимо е обогатяване в дълбочина на анализите (и 

разнопосочно осветляване) на отражението на кризите  върху: 

 

➢ Европейския съюз;  

➢ политическите режими, партии, елити;  

➢ популизма в различните му проявления и радикализацията;  

➢ гражданските мобилизации и протести. 

 

Живеем в трудни времена на рекорден брой кризи, бежанци, 

конфликти, военни учения, пропагандни, кибер- и хибридни атаки. 

Глобални и регионални сили се противопоставят помежду си, 

демонстрирайки своите претенции и амбиции за преразпределение на 

сфери на влияние. В ЕС днес протичат паралелно не една, а единадесет 

кризи – миграция, тероризъм, Grexit и криза в Еврозоната, Brexit, 

украинска криза, криза в отношенията ЕС – Русия, икономическа и дългова 

криза, криза на безработица, и по-специално младежка безработица, криза 

на шестващ национализъм и популизъм, криза в Шенгенското 

пространство и морална криза, която се изразява в оспорване на 

европейските ценности и липса на солидарност и единство за намиране на 

устойчиви решения. 

 

1. 2008 година  

  

 Финансовата криза се превърна в икономическо неразположение. 

Това икономическо неразположение създаде социална криза. Социалната 

криза генерира глобална политическа криза. Класата, която пое основният 

удар през 2008г., се обърна срещу елитите и техните ценности. Елитите, 

фокусирани слепешката върху своите интереси и идеологии, не можаха да 

забележат бунта. Повторната поява на национализма е логичен резултат от 

провала на взаимната зависимост. Част от допусканията на идеологията 

преди 2008г. беше, че създаването на икономически растеж 

облагодетелства всички. Според идеологията след 2008г. за стагнацията 

плаща средната и бедната класа. И това води до политически 

конфронтации. Появява се нова идеология. Тя все още не е на власт, но 

набира сила. Според нея контролът на националната държава превъзхожда 

взаимната зависимост. Тя също така твърди, че националната държава 

осигурява блага, които глобализмът не може – чувство за общност, 

съхранение на културата, чувство за собствената същност. Според този 

аргумент хората без нация са хора без общност. Те са сами и безпомощни. 

И в основата на това е аргумента, че съществуват неща, по-важни от 



парите. В този контекст европейската опозиция спрямо имиграцията може 

да бъде разбрана. Съществува все по-голямо отхвърляне на взаимната 

зависимост и това не е само въпрос на търговия, но и въпрос за запазването 

на нацията. Големият поток от имигранти, най-вече нелегални, 

представлява опасност за спасителната лодка, оставена през 2008г. 

Враждебността спрямо имиграцията е просто още едно измерение на 

огромната промяна в ценностите и вярванията. Елитът осъжда това като 

расистко. Дали това е така или не, е въпрос на доминиращата идеология 

след 2008г. Последиците от събитията през 2008г. бяха по-меки и дойдоха 

по-бавно, отколкото през 1929г. Това обаче приземи системата още по-

драстично. Но все още остава една проста истина. Светът след 1929г. се 

промени и никога вече не беше същият. Това остава вярно и днес. 

Изглежда, че 2008г. е повратен момент в историята, също както беше 

1991г., 1945г. и 1929г. Това е кардинална промяна в начина, по който 

светът работи  [1].    

 

2. Светът е уплашен 

Днес чувството на безпокойство сякаш е обхванало всички основни 

центрове в света. От Пекин през Вашингтон и Берлин до Бразилия, Москва 

и Токио – правителства, медии и граждани са уплашени за бъдещето. Този 

вид глобална тревожност е нещо необичайно. За последните 30 години и 

повече, винаги е имало поне една световна сила, която е била 

оптимистично настроена, пише Гидеон Рахман във „Файненшъл Таймс“ 

[2]. 

В края на 80-те години на XX век японците са в последното си 

десетилетие на силен икономически растеж и уверено изкупуват активи по 

целия свят. През 90-те години САЩ се радват на голямата си победа в 

студената война, подкрепени от продължителна икономическа експанзия. 

В началото на новия век Европейският съюз стартира проекта за единна 

валута, почти удвои броя на страните-членки и изглеждаше, че е на път да 

се превърне в една от доминиращите световни сили. През изминалите 

години в Китай неизменно цареше оптимизъм, докато китайската 

икономика движеше целия свят. В момента обаче всички големи играчи на 

световната сцена изглеждат несигурни и дори уплашени. Единственото 

изключение е Индия, където бизнесът и политическият елит все още са 

стимулирани от реформаторските усилия на премиера Нарендра Моди. 

В Япония надеждите замират, след като радикалните реформи, 

известни като Абеномика, не успяха да прекъснат дефлационния цикъл. 

Японските страхове се подхранват от продължаващото напрежение в 

отношенията с Китай. Основният източник на безпокойство обаче е 



политически. Президентът Си Дзинпин е по-малко предсказуем от своите 

предшественици. А борбата му с корупцията, довела вече до арестуването 

на повече от 100 000 души, искрено плаши администрацията и бизнеса. 

Забавянето на китайската икономика има глобални последици. Когато 

Китай сваля оборотите, големите износители на суровини като Бразилия 

направо потъват.            

 Настроението в Европа също е мрачно. Кървавите терористични 

нападения 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. 

Ако се съди по икономическите данни, САЩ трябва да бъдат 

голямото изключение от тази вълна на песимизъм. Страната навлиза в 

шестата си година на икономическа експанзия. Американските компании 

доминират в интернет икономиката на XXI век. Съединените щати са 

световен лидер не поради БВП и най-големия военен бюджет. Те са 

монополисти в Мрежата. Американски са социалните мрежи, 

информационно-комуникативната мрежа, компютърните операционни 

системи, картовата система на разплащане, международната финансова 

система на трансакции. Американски са рейтинговите агенции. И не на 

последно място, американски е доларовият еталон, поддържан от 

Световната банка и Международния валутен фонд. В световната история 

това е уникална ситуация, която няма нищо общо дори с Британското 

господство в близкото минало, да не говорим за романтичните империи от 

древността. 

 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 бежанци 

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 

[2]. 

Към описаните дотук от Гидеон Рахман страхове спокойно можем да 

прибавим и климатичните промени. 

3. Европейско  разделение „Изток-Запад” 

 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. Бежанската криза ясно показва, че 

неевропейският Изток гледа на залегналите в основата на ЕС 

космополитни ценности като на заплаха, а за мнозина на Запад тъкмо те са 

сърцевината на европейския проект. 

Завръщането на разделението между Изток и Запад не е случайност, 

нито лош късмет – то има своите корени в историята, демографията и 

перипетиите на посткомунистическия преход, като в същото време 

представлява централноевропейска версия на народния бунт срещу 

глобализацията. Централна Европа съзнава повече от всички други както 

предимствата, така и тъмните страни на мултикултурализма. Ако 

Европейският съюз е основан на френското понятие за нацията (където 

принадлежността се дефинира като лоялност към институциите на 

Републиката) и немското понятие за държава (силни провинции и 

сравнително слаб федерален център), то централноевропейските страни са 

изградени върху немското понятие за нация и френската идея за 

държавата. Централна Европа съчетава възхищението към 

централизираното и всемогъщо управление на французите с идеята, че 

гражданството означава общ произход и споделена култура, както го 

разбират германците. 

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. 

За мнозина консервативни германци, противници на предприетия от 

страната им курс, румънците и поляците са не по-малко чужди от 

сирийците, а за космополитно настроените германци племенните нагласи 

на централно- и източноевропейците са основна пречка пред превръщането 

на Евросъюза в отворено общество. За съжаление, несъгласията по 

бежанския въпрос препотвърждават всички предразсъдъци, които Изтокът 

и Западът хранят помежду си [3]. 

В  Експериментът ЕС се провали Брус Торнтън от института Хувър 

задава въпросите: Какво е включено в колективните убеждения и 

ценности, които могат да формират основите на истинско европейско 

съобщество? Що е това, в което вярват всички европейци? Все по-малко и 

по-малко европейци редовно ходят на църква. За много европейски 

катедрали е общо това, че обслужват повече туристи, отколкото вярващи. 

Този процес на одържавяване – доста напреднал вече още през 1887г., 

когато Ницше заяви: "Бог вече не е нищо повече от изтъркана дума, дори 

не е концепция", днес е почти завършен, оставяйки европейците без 

историческия принцип на единство. Политическите религии – комунизъм, 

фашизъм, нацизъм – са богове-заместители, които се провалиха. Идеята за 

единна Европа зависи от охулването на патриотизма и националната 

гордост. Сега всички хора са продукт на конкретна култура, език, нрави, 

традиции, истории, пейзажи. Това чувство на принадлежност към 

общността, определено от споделена идентичност не може да бъде 

създадено от единна валута. Християнството даде на Европа нейната вяра, 

идентичност, предназначение и ще преобърне света. Християнството 

създаде Европа. И смъртта на християнството оставя континента без 

обединяващ принцип с разводнени ангажименти към демокрацията и La 

Dolce Vita. 

От Франция на Марин Льо Пен до Русия на Путин национализмът и 

патриотизмът се разрастват в Европа, тъй като хората, лишени от (или 

невярващи в) старата вяра, искат нова вяра да даде смисъл, цел и 

жизненост на техния живот, нещо, за което да живееш, да се бориш и дори 

да умреш. Милиони мюсюлмани намериха в старата си вяра новата си 

вяра. И потомците на отишлите си европейски християни през XIX и XX 

век намират новата си вяра в старата племенна и национална идентичност. 



Все по-малко и по-малко мултикултурализмът изглежда като вълна на 

бъдещето [4]. 

Основни  предизвикателства, пред които е изправен светът през ХХI 

век са военни конфликти, голямо преселение на хора, климатични 

промени. Проблемите са: 

• растящата разлика между бедни и богати; 

• „изтощението“ на демокрацията под влияние на групировките, 

свързани с общи интереси; 

• засилващото се чувство в избирателите, че те не са достатъчно 

защитени от рисковете на глобализацията. 

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 [5]. 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 я свързва по-

скоро със страните от европейския Юг [6]. 

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.  

4. Бъдещето на ЕС 

 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. Да бъде 

или не, това е въпросът, пред който се изправя днес Европейският съюз. 

Анализатори, български и чужди, са категорични, че това е най-сериозното 

изпитание за целия период на съществуването му – такова, че може да го 

взриви и да унищожи крехкото единство, което е налице в момента с 

цената на компромиси. Кризата от 2008г.  с нейните съпътстващи елементи  

– загубата на растеж и безработицата, още не са преодолени, а пред Европа 

застават нови проблеми. От провалените държави се стичат милиони 

мигранти, чужди на европейските културни и цивилизационни стандарти и 

ценности. Те не само трудно се интегрират в различните по своята 

търпимост към чужденци европейски общества, но след събитията в 

новогодишната нощ в Кьолн се превръщат в катализатор за мощни 

антимигрантски движения. Ред държави от шенгенската зона възстановиха 

граничния си контрол, което торпилира една от фундаменталните 

европейски ценности  –  свободното движение на хора. ЕС стана мишена за 

терористични атаки. Всичко това засили влиянието на крайно десни, 

неофашистки, националистически, ксенофобски и популистки движения, 



които настояват за връщане към пълен национален суверенитет. По данни 

на "Галъп интернешънъл" от изследване, проведено през 2016г., ако има 

референдум, всеки трети европеец би гласувал страната му да излезе от 

ЕС. Популистите по правило предлагат прости решения. И пак по правило, 

тези решения изглеждат много евтини, но в крайна сметка излизат много 

скъпи не само на повярвалите в тях, но и на цялата държава, а както се 

оказва, и на ЕС като общност. Популизмът се опитва да отъждествява 

волята на народа с морала и справедливостта, като ги поставя над всички 

други ценности. Тази идеализация на народа върви редом с демонизацията 

на елитите. Няма ляво, няма дясно, няма идеология, Популистите разделят 

обществото на две хомогенни антагонистични групи. Просто и ясно – „ние 

– добрите“ срещу „другите – лошите“! По тези показатели популизмът 

поразително прилича на тоталитаризма, но капанът, в който хората 

попадат, е че той не отправя предизвикателство към демокрацията в 

качеството ѝ на процедура, основаваща се на свободни избори и на 

управление на мнозинството. Именно защото съвременните популисти не 

могат да бъдат охарактеризирани (формално) като антидемократични, 

съпротивата срещу популисткото настъпление е притъпена. Когато 

популистката мъгла покрие цялото политическо пространство и няма 

реален политически дебат, много бързо и неконтролируемо нарастват 

свръхпропорциите на държавата. Едновременно също толкова бързо 

намалява значението на законодателната власт, неспособна и несклонна да 

контролира действията на изпълнителната, а съдебната власт на практика 

не е в състояние да осъществява надзорната си функция по гарантиране на 

върховенството на закона [7].  

„Човек е свободен, ако той не трябва да се подчинява на никого, 

освен на закона“ (Кант). Либералната демокрация като политико-

икономическа система, базирана на прочутия триъгълник „свобода, права 

и отговорности“, започна да изпитва все по-големи вътрешни напрежения 

и да губи позиции. Триъгълникът вече не само не е равностранен, но като 

че ли се разпадна на съставните си части, а „отговорността“ просто се 

разпиля и изчезна от обществото. Моделът, който доказа своята 

ефикасност в Европа, който успя да гарантира просперитета, 

благоденствието и индивидуалните свободи, днес вече го няма. Просто е 

удивително колко бързо забравихме, че правата, свободите и качеството на 

живота не са дар Божи, а произтичат от доброто държавно управление и 

върховенството на закона. А те от своя страна, са резултат от дейността на 

свободни, просветени и информирани граждани и избиратели, от етиката 

на едно отговорно и мислещо гражданско общество, с една дума, на хора, 

които разбират, че животът по правилата не ограничава свободите, а 

напротив  – улеснява тяхната реализация. 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. Понастоящем в ЕС протичат паралелно 

много кризи, но най-опасна от всички е моралната криза, която се изразява 

в оспорване на европейските ценности и липса на солидарност и единство 

за постигане на устойчиви решения. Днес Европа се сблъсква с повече 

проблеми откогато и да е било в годините след Втората световна война и 

за съжаление в този решителен момент Европейският съюз изглежда слаб 

и разделен. Европейските граждани днес приемат за даденост мира, 

отворените пазари и граници, но са притеснени от миграцията, тероризма, 

безработицата, бюрокрацията, загубата на национална идентичност  и все 

по-ниската представителност и легитимност на политическите елити. 

Миграционната криза води до ново разделение в ЕС, а зависимостта от 

„пазачите на портите на Европа”, като Турция, Египет, Либия и други, 

става все по-голяма  и предизвиква възход на европейските популистки и 

евроскептични партии, което ограничава възможностите за постигането на 

общи решения. Във време, в което националистическите партии 

подхранват страховете на хората и набират сила, а омразата, расизмът, 

ксенофобията, популизмът и агресивният национализъм са във възход, 

силата на  ценностите и единството са незаобиколими спасителни пояси.                         

Съвременният популизъм обслужва самонадценяването на модерния 

човек. Популистът е този, който разпалва грешни самооценки, който се 

носи на вълната на патологично обществено самочувствие и свързаните с 

него страхове. Посланието на популиста е: „Вие ще се справите, вие ще 

постигнете американската, европейската и т.н. мечта, но за целта трябва да 

се разтоварите от ангажименти към изоставащите, към тези, които ви 

дърпат назад“. Те може да са мигранти, бежанци, национални и религиозни 

малцинства, полски водопроводчици, българи и румънци, роми, просто 

мързеливи и неамбициозни и т.н. Популистката политика – в този смисъл – 

е политика на самоограничаване на политическото и на изключване на 

групи хора от калкулацията на „общия интерес“. Общото зад всичко това е 

популистката мантра, че хора и държави, оставени сами на себе си и 

разтоварени от ангажименти към „неконкурентни“ и „изоставащи“ 

партньори, ще се справят „по-добре“. Тази мантра подбива доверието в 

институциите, които са призвани да пазят общите интереси. Тя ефективно 

възпрепятства, забавя, а може и да направи невъзможни политически 

решения, които са жизнено важни за всички. В крайна сметка, 

съвременният популизъм обезсилва и отслабва държавността и 

управляемостта. Прави ги неподготвени, мудни и неадекватни във време 

на криза, защото поставя под съмнение всяко решение, изискващо общи 

усилия и участие на всички [8]. 

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 тясно националните интереси, се 

връщаме обратно в XIX 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.  

Кризите променят ЕС с това, че всяка от тях проблематизира едно от 

базовите допускания, върху които е създаден той. Кризата на еврото 

направи невъзможно мисленето в категориите на икономическия прогрес. 

Идеята, че следващите поколения непременно ще живеят по-добре от 

сегашните, изчезва като перспектива. Създаде се поколенческа криза на 

перспективата. Кризата на еврозоната обърна логиката на ЕС като 

конвергенционна машина. Днес пропастта между богатите и бедните 

страни в ЕС не се намалява, а се увеличава, когато говорим за оста Север-

Юг. Един от основите източници на легитимност на ЕС не е, че страните 

стават еднакво богати, а че, когато бедните страни влязат в ЕС, те стават 

по-малко бедни в сравнение с преди. Руско-Украинската криза подкопа 

две основни допускания на европейската идея за сигурност. Първото е, че 

икономическата взаимозависимост на държавите прави войната малко 

вероятна. Второто е, че в Европа в XXI век военната сила няма значение. 

Кризата Брекзит проблематизира една от основните хипотези, на които се 

основава ЕС, а именно, че е съюз, който никой никога няма да напусне. 

Ако преди въпросът е бил коя е следващата страна, която ще се 

присъедини, сега въпросът става: Коя е следващата страна, която ще 

напусне? Миграционната криза промени вътрешно политическата 

динамика – изведнъж европейците виждат, че миграцията е революция, а 

Европа откри за себе си, че е контрареволюционна сила. Миграционната 

криза постави въпроса за границите, който Европа се мъчеше да избегне. 

Тя се оказа и криза на въображението на европееца, който не може да си 

представи нейното решение. Ако преди Европа беше мислена като идея, 

след миграционната криза Европа започва да се мисли като място [9]. 

Анализът на системите показва, че при появата на 

дисфункционалност, заплашваща с разпад цялото, системата генерира 

подсистеми, абсорбиращи дисфункциите чрез приобщаването им към 

системоорганизиране. В този смисъл кризите, които разтърсват ЕС  могат 

да се превърнат в източник на  стабилност в системата и по парадоксален 

начин да стабилизират Европа. 
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