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Резюме: В рамках нашего совремия – время „глобализация биографии и 
полигамия  места” (У. Бек), „сгущения мира” (Р. Робертсон), „мобильной 
совместности” (З. Бауман), „уничтожение географии” (П. Вирилио) культуры и 
религий приобретают мащабы и формы осуществления, которые 
беспрецедентным способом делают их присутствие  насущное ежедневие для 
всех и каждого. Вызывая сотресения в геополитическом плане и кризисы  
идентичностей, глобализация вносит неопределенность и ощущение 
беспомощности, ослабляет доверие и усиливает подозрительность в 
отношениях между большими группами людей. Современное общество риска 
производит условия высокой релятивизации в человеческих критериях. Жизнь 
в мире „взаимосвязанной чужеродности” (З. Бауман) лишает индивида 
устойчивости. Социальная реальность и человеческое бытие подвигаются 
потрясениям, изменениям и быстрому движению. В этом контексте нарастает 
роль религии, как одной из самых мощных и прочных культурно-
интегративных и культурно-сегрегирующих, обобщающих и одновременно 
обособляющих двигателей.  
Студия является своеобразной основой для дискуссии „за” и „против” создания 
границ между секуляризированным публичным пространством и исламскими 
сообществами в нем. 
Ключевые слова: глобализация, миграция, идентичность, исламская 
идентичность, интеграция 
 
Резюме: В рамките на нашето съвремие – време на „глобализация на 
биографията и полигамия на мястото” (У. Бек), на „сгъстяване на света” (Р. 
Робъртсън), на „мобилна заедност” (З. Бауман), на „унищожаване на 
географията” (П. Вирилио) културите и и религиите добиват мащаби и форми 
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на осъществяване, които по небивал начин правят тяхното присъствие насъщно 
всекидневие за всички и за всеки. Като предизвиква сътресения в 
геополитически план и кризи в идентичностите, глобализацията внася 
несигурност и усещане за безсилие, отслабва доверието и усилва 
подозрителността в отношенията между големи групи хора. Съвременното 
рисково общество произвежда условията за висока релативизация в човешките 
критерии. Животът в свят на „взаимосвързана чуждост” (З. Бауман) лишава 
индивида от устойчивост. Социалната действителност и човешкото битие се 
оказват разтърсени, променени,  бързоподвижни. В този контекст нараства 
ролята на религията като едни от най-мощните и дълготрайни културно-
интегративни и културно-сегрегиращи, обобщаващи и същевременно 
обособяващи двигатели.  
Студията е своеобразна основа на дебат „за” и „против” създаването на граници 
между секуларизираното публично пространство и ислямските общности в 
него.  
 
Ключови думи: глобализация, миграция, идентичност, ислямска 
идентичност, интеграция 
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1. Глобализацията 

Глобализационните процеси са факт на нашето съвремие, 

който има своите многообразни аспекти и последствия 

(положителни и отрицателни) в различните области на човешката 

практика: икономически, политически, правни, социални, 

хуманитарни и др.  Глобализацията води до ограничаване 

суверенитета на държавите, защото става прехвърляне на 

суверенитет от националната държава към международни съюзи 

като Европейския съюз и на международни организации като 

Световната търговска организация и Международния валутен фонд. 

Този процес е благоприятен за либерализиране на икономиката. 

Държавата се превръща от управител в “нощен пазач”, който само 

задава “правилата на играта” (парламент и правителство) и следи те 

да се спазват (съд, полиция). При това и в тези две дейности 

националната държава не е съвсем суверенна, защото много от 

правилата следват международното право, а част от нейната 

полицейска и съдебна роля се поема от международни организации 

за сигурност (Съвет за сигурност на ООН, НАТО, Интерпол, 

Европол) и правосъдие (Съдът за правата на човека в Страсбург, 

Международен търговски арбитраж). 

 

1.1 Глобалисти и антиглобалисти 

Спорът “за” и “против” глобализацията е твърде разгорещен от 

80-те г. на ХХ в. насам. В него участват както правителства, така и 

граждански организации. Понякога дебатите преминават в улични 

протести и сблъсъци, особено по време на Световния икономически 

форум. Основният аргумент на антиглобалистите е в това, че от 

глобализацията имат най-голяма полза най-богатите страни. 

Отварянето на пазарите, свободното движение на хора, капитали, 

стоки, услуги и идеи е от полза за най-големите корпорации, 

понеже само те имат средства да се възползват икономически от 

глобалността по следните основни начини:  

• Да извличат най-евтини суровини от най-отдалечени места в 

света; 
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• Да минимализират своите разходи чрез рязко увеличаване 

мащаба на производството; 

• Да привлекат най-качествената работна ръка, като предложат 

най-високо заплащане; 

• Да преместват производството в по-благоприятни условия на 

различни места в света; 

Освен това по-богатите страни имат повече средства да наложат 

своята култура над по-бедните локални култури и това води до 

културно обезличаване. Кока-Кола и Макдоналдс като 

потребителски стоки завладяват света по същия начин, по който 

Лас Вегас, Холивуд и Дисни налагат определен тип култура и 

модерен стил на живот.  

На тези основания крайните антиглобалисти представят 

глобализацията като “световен заговор на богатите срещу бедните”. 

Демонстрациите на антиглобалистите, които използват Интернет за 

комуникация, събират хиляди протестиращи в различни точки на 

Земята, където се провеждат международни срещи за развитие на 

глобализацията. Често техните демонстрации преминават в улично 

насилие. Антиглобалистите обвиняват Световната търговска 

организация за това, че глобализацията е центрирана върху 

търговската перспектива, а се подценява културната и социалната 

страна на процеса.  

Първи аргумент в полза на глобализацията е посоченият 

принцип на Дейвид Рикардо – либерализирането на търговията е от 

полза за всички участници в нея. В подкрепа на този принцип се 

привеждат статистически данни, според които благосъстоянието на 

човечеството като цяло в последните десетилетия се подобрява в 

абсолютни стойности, независимо от факта, че в относителни 

стойности по-богатите страни бележат по-бърз ръст. 

Като отговор на критиката за агресивното налагане на 

модерната градска култура над останалите глобалистите посочват, 

че макар и изненадващо за мнозина, телевизията и дори Интернет 

стават средства за запазване на локални култури, като им дават 

възможност да се разпространяват и възпроизвеждат. Така 

например след събитията от 11 септември 2001 г. и започналата 
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офанзива на САЩ срещу Афганистан стана ясно, че в света на 

телевизионните новини CNN не доминира така, както по време на 

войната в залива или войната в Косово, а има сериозен конкурент в 

лицето на арабската телевизионна мрежа Ал Джазира. Възможно е 

световни музикални телевизионни канали да толерират рап 

музиката, но пък други показват само джаз, трети – класическа 

музика, а четвърти – поп фолк. 

Историята на културата показва, че една културна традиция 

може да изчезне  по-лесно в резултат на еднообразното й налагане, 

отколкото в случаи, когато е в постоянна конкуренция с други 

културни ценности. Достатъчно е само да бъде избягнат всеки 

властови диктат. Градове като Рим, Прага и Истанбул имат особено 

висока културна ценност именно защото са преживели различни 

културни сблъсъци, а не са били изолирано място като Исландия 

или Сибир ( От локално към глобално). 

 

1.2 Основни процеси, които глобализацията ражда 

1.2.1 Създаване на въображаеми общности 

Изразът е на Б. Андерсън и се използва за представяне на 

феномена на активното внушаване у много широки социални маси 

на специфична представа за обединеност на социуми. 

 Изключителна роля за въображаемите общности играят както 

наднационалните институции ООН, Европейският съюз, НАТО и 

др., така и идеологическите и религиозните парадигми 

(католицизъм, комунизъм, ислям).  Хората престават да са само 

членове на реални човешки обединения. Те  се чувстват или искат 

да се чувстват като части от виртуални и имагинерни общности 

(например: европейци, натовци, демократи, християни, комунисти). 

С това те постепенно губят някои свои идентичности: социална, 

етническа, стратификационна, религиозна. Тези загуби, разбира се, 

не са без последствия в общественото съзнание и в общественото 

подсъзнание. 
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 1.2.2 Конфликт на идентичности 

Преди окончателното си изчезване гореспоменатите загубвани 

заради виртуалната общност идентичности се противопоставят 

помежду си една на друга. Този много важен процес на конфликт на 

идентичности води със себе си параноичност и истеричност като 

немаловажни характеристики на глобализацията в 

социалнопсихопатологичен план.  На практика става въпрос за 

реални процеси, водещи до деетнизация (със загуба на майчин 

език, загуба на род и родина, загуба на религиозна вяра, на 

традиционна ценностна система, на национална гордост, на морал и 

т.н.). Това всъщност са сложни и крупни психични сътресения, 

както за отделния човек с неговия личностен Космос, така и за цели 

народи с тяхното изграждано с векове самосъзнание и дух. От тези 

сътресения при конфликта на идентичностите следва появата на 

масови реактивни психози (депресии, фрустрации, обсесии) и 

масови психопатии (масова параноя, например) със съответните 

екстремни форми на социално поведение (девиации, агресия, 

тероризъм, война). 

 

1.2.3 Национализмът като омраза към съседите 

Глобализацията предизвиква като ответна масова реакция 

раждането и развитието на националистически идеи, включително 

и фашизъм в най-рафинираните му разновидности. От 

социалнопсихологическа гледна точка национализмът е съчетание 

на две неща: обич към Отечеството плюс омраза и претенции към 

други етноси или народи (обикновено съседни, но не само). Основна 

идея на национализма е превъзходството на една общност над 

друга, която се съчетава с обществения егоизъм. Всичко това 

поражда негативни представи, нагласи и стереотипи спрямо 

другите, придружени със съответстващото пренебрежително или 

агресивно отношение и поведение на отхвърляне и вражда. Много 

често национализмът се маскира с патриотизъм, 

самопожертвователност, религиозни чувства и високи идеи. В 

социалнопсихопатологичен ракурс национализмът е съчетание на 
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параноидни и истероидни симптоми в обществената психика на 

една нация, чиито корени са нейното подсъзнание. 

 

1.2.4 Ксенофобия 

 Очевидна е корелацията между развитието на 

глобализационните процеси и нарастването и усилването на 

ксенофобските настроения в редица страни на съвременния свят. В 

общественото съзнание например на редица западноевропейски 

народи (французи, германци, австрийци и др.) отрицателната 

настройка и негативните чувства спрямо имигрантите заемат 

твърде важни и определящи социалнопсихичния статус на нацията 

позиции. Погледната психологически, ксенофобията в същността си 

е обсесия, чиято основа е в сферата на предразсъдъците и 

стереотипите. Те й дават част от когнитивното оправдание. Това 

обикновено става чрез психичните защитни механизми 

интелектуализация, репресия, рационализация. Другата част на 

когнитивното оправдание на ксенофобията произхожда от сферата 

на образованието, възпитанието и културата, включително 

изкуствата и масмедиите. А енергийния заряд на ксенофобията, 

подхранващ мотивите за характерната настойчивост (агресивност) 

на ксенофобското поведение, се осигурява чрез деформации на 

характера, чрез влияние върху ценностната система ( личностна и 

обществена) и чрез въздействие върху чувствата. В крайна сметка 

реалните ксенофобски състояния и постъпки на значителна част от 

съвременните национални общности всъщност са преддверие към 

по-ярки и по-силни социални психопатии. 

 

1.2.5 Етнокрация 

Особен продукт на глобализацията, който заради очевидната си 

морална несъстоятелност и опасност най-трудно се признава от 

глобалистите, е етнокрацията. Тя представлява налагане на волята 

на един етнос, властването му над други етноси. Този етнос 

ръководи и управлява обикновено всички сфери на социалния 

живот на други социални общности и групи. Самият процес на 

етнокрация, какъвто и да е той в съдържателно отношение, силно 
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засяга деликатни струни в човешката душевност (лична и 

обществена). Натоварва и обременява съзнанието на отделния 

човек и на групата с неприятни и неприемливи чувства на 

подчиненост, зависимост, униженост. В реалната действителност 

етнокрацията е свързана с ред други обществени процеси: 

етнорадикализъм, етносепаратизъм, етноцентризъм, езикова 

асимилация, преконфесиониране, разрушаване на културни 

традиции и др. (Иванов). 

 

2. Миграционната динамика 

 2.1 Миграция и национална сигурност 

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  
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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 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 



 10 

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, 

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). 

 

2.2 Декларацията от Ню Йорк за съвместни действия по 

управлението на мигрантските и бежанските потоци 

Едва ли има друг въпрос, стоящ за разглеждане в световния 

дневен ред, който да е дотолкова предмет на манипулиране, 

колкото въпросът за бежанците и мигрантите. 

„Ние сме против тях“ е вечен, но и безотговорен обединяващ 

лозунг, към който през цялата история прибягват тези, които 

действат в името на собствените си интереси, за да бъде прикрита 

общностната характеристика на човешката природа. Днес 

разликата е в това, че миграцията никога не е обхващала толкова 

голям брой хора, а в ерата на бързото разпространение на новините 

виждаме нарастването на ксенофобията, която твърде често 

прераства в насилие. 

Състоялата се среща на върха на Организацията на 

обединените нации за бежанците и мигрантите е пробив в 

преломен момент. На фона на толкова много резки оценки на 

ставащото правителства по целия свят проявяват сдържана 
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реакция, което може да даде реални резултати при условие, че 

обещанията се изпълняват. Тази среща на върха ознаменува 

първата в историята среща на висшите ръководители за обсъждане 

на проблема с бежанци и мигранти. На нея беше прието с консенсус 

революционно споразумение – Декларацията от Ню Йорк. 

Знаменателно е, че този документ е наречен в чест на града, 

известен със своето динамично разнообразие, символ на който е 

Статуята на свободата. Най-главното се състои в това, че 

Декларацията залага принципен и прагматичен подход към 

решаване на проблема с преселниците, осигуряващ при това 

отстояването на европейските ценности.  

На карта е заложено много. Броят на мигрантите в света 

наброява 244 млн. души. Броят на принудените да се преселят хора 

в момента надвишава 65 млн. души. Половината от тях са деца. По 

пътя към спасението бежанците прекалено често се сблъскват със 

сериозни опасности. При пристигането на безопасни места много от 

тях биват подлагани на дискриминация и даже задържане. 

Трудностите на номадския живот често ги принуждават да се 

преместват все по-далеч и по-далеч в търсене на сигурност и 

стабилност. Въпреки това законните начини са твърде малко, от 

което се възползват безскрупулни трафиканти, които изискват 

извънредно високи цени за предоставянето на изпълнена с 

опасности възможност за спасение. 

Войните продължават и за бежанците е сложно да се върнат у 

дома – в някои случаи времетраенето на тяхното пребиваване в 

чужбина се разтяга до няколко поколения. Противно на 

господстващата представа преобладаващото мнозинство от 

бежанците не се намира в богатите страни: 86% от тях се намират в 

развиващи се страни. Възможностите за презаселване също са 

много по-малко, отколкото би трябвало да са. Задачите са огромни, 

но не трябва да се забравя потенциалната полза. При правилен 

подход бежанците и мигрантите могат да бъдат от полза както на 

приемащите ги общества, така и на страните им по произход. Това 

добре документирано преимущество не трябва да се пропуска в хода 

на дебата. 
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Декларацията от Ню Йорк следва да се разглежда в по-

широкия контекст на новите и перспективни международни усилия 

за подобряване условията на живот на хората, за да не им се налага 

да напускат местоживеенето си. Централна роля в това играе 

дневният ред в областта на устойчивото развитие за периода до 

2030 г. (Бан Ки Мун 2016).  

 

2.3 Миграция за развитие 

Светът е широко отворен и хората пътуват непрекъснато. 

Сменят работата си, местоживеенето си, пътуват, за да опознават 

чужди традиции и обичаи. Някои търсят нови възможности, други 

– мигрират по необходимост. Миграцията е както възможност за 

справяне с демографската промяна, така и предизвикателство за 

институциите и заинтересованите страни. В момента в ЕС законно 

пребивават около 30 милиона не-европейци. По изчисления на 

Евростат, техният брой ще се увеличи до 40 милиона през 2050 г., а 

общият брой на населението ще намалее със 7.0 милиона и 

работната сила с 52 милиона. Средносрочните и дългосрочни 

прогнози показват също, че можем да очакваме увеличаване на 

миграционните потоци в ЮИЕ в продължение на няколко 

десетилетия, и че новите страни членки на ЕС, както и страните по 

ИПП и ЕИСП, ще са изправени пред сходни предизвикателства в 

близко бъдеще. Идентифицирането и анализирането на 

детерминантите на миграционните движения са надеждна основа 

за прогнозиране на тенденции. А това е от изключителна важност 

за ориентиране в проблема как демографските промени влияят на 

образователните нива, заетостта и търсенето на услуги за 

грижа/подпомагане. Така се предоставя възможност за 

идентифициране както на ролята на миграцията за развитието на 

европейските региони и градове, така и на необходимите 

инициативи за насърчаване на социална кохезия и интеграция. 
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2.3.1 Опитът на община Виена за използване на сценарий за 

предприемане на мерки  

Населението на Виена нараства през последните две 

десетилетия, като през последното десетилетие нарастването е с 

повече от 9%. Актуалните демографски прогнози показват, че 

нарастването ще продължи и през 2030г. Виена ще има около 2 000 

000 обитатели. От гледна точка на планирането на града това е 

едновременно благоприятно и много голямо предизвикателство. 

Около 250 000 нови обитатели ще потърсят жилища и широк 

спектър от социални, технически, транспортни, културни, 

дигитални, зелени и свързани със свободното време 

инфраструктури. За поддържане на високото качество на живот, 

всички тези инфраструктури трябва да бъдат осигурени с високо 

качество. В допълнение към това, значителна част от растежа на 

населението се дължи на международната миграция, което води до 

необходимост за допълнително развитие на Виенската 

администрация към администрация, ориентирана към различието.  

Община Виена в момента разработва нов план за развитие на 

града, който ще определи основните стратегии и дейности на града 

през следващото десетилетие. Планът за развитие на града ще 

гарантира контролирано развитие на града, включително и 

взаимовръзката между града и околностите му и ще предостави 

насоки за подробно планиране и финансови приоритети. Планът 

трябва да допринесе също за прозрачността на управление на града, 

за извличане на ползи и засилване на градското управление. Като 

актуално предизвикателство пред Виена може да се определи 

следното: нарастващото и все по-различно общество, запазването 

на качеството на живот и околната среда, засилване на местната 

икономика в рамките на свързаната глобална икономика с 

конкуренция по места и насърчаване на регионалното управление 

като контрол на пространствените процеси. Освен това, Виена има 

намерение да развие цялостна стратегия да се превърне в «умен» 

град. Един от елементите на „умния” град се отнася до отвореността 

му към чуждите обитатели и предоставянето на равни възможности 

и перспективи за всички граждани. Днес повече от 40% от 
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обитателите на Виена имат миграционен произход (поне един от 

родителите е роден в чужбина). Ориентацията към различието при 

предоставяне на услуги и в сферата на човешките ресурси (съставът 

на общинската администрация) представлява сериозен проблем, 

тъй като само ориентацията към различие може да насърчи 

включването и да накара миграцията да работи за развитие. 

Община Виена е разработила инструмент за измерване на 

актуалното състояние и развитието на интеграционните процеси в 

обществото и за произвеждане на данни по тези въпроси на 

регулярна основа. Община Виена е публикувала доклади (достъпни 

на www.wien.gv.at) за актуалното състояние на интеграцията и 

различието на населението във Виена и на общинската 

администрация във Виена. Резултатите от наблюдението на 

интеграцията и различието подпомагат стратегиите за интеграция 

и мерките на общинската администрация във Виена. Наблюдението 

показа промени, развития, дефицити и успехи в сферите на 

интеграцията и различието. Постиженията в областта са 

документирани на всеки две години в доклад, озаглавен 

„Наблюдение върху интеграцията и различието”. Основен принос за 

работата по плана за развитие имат актуалните демографски 

прогнози за Виена, достатъчният мониторинг за различните 

измерения на качеството на живот и нуждите на различните 

социални групи за услуги, тъй като всички искания за 

допълнително жилищно настаняване и инфраструктура се 

позовават на тези данни и на минал опит. Развитието на политики, 

основани на доказателства, се нуждае от достатъчно данни и 

подбрани индикатори за интерпретиране на данните (Проект 

MMWD).  

 

3. Идентичността 

През XX век интересът към понятието идентичност се свързва с 

изследванията в областта на психологията, но с навлизането му в 

различни области на хуманитаристиката, то става обект на 

тълкувания от страна на редица автори. Думата идентичност (лат. – 

identicus) произлиза от местоимението idem (лат. –  същият). От 
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същия корен е думата ibidem със значение "също там", от което 

произлиза в къснолатинския език identicus (тъждествен) и 

съществителното име identitas (еднаквост, сходство). В широк 

смисъл понятието идентичност се свърза със самоопределеността на 

личността в контекста на контактите с Другите. Понятието е 

въведено от Ерик Ериксън след Втората световна война, „за да се 

възстанови сигурността в някаква устойчива представа за себе си“. 

Все повече в съвременността понятието е „динамична констелация 

от разбягващи се образи“ (Попова 2011:27). 

Темата за идентичността е особено актуална през XXI век, 

когато светът е променен и анализаторите говорят в световен мащаб 

за най-голямата бежанска вълна след Втората световна война. Това 

раздвижване на човешки маси поставя под сериозно напрежение  

идентичността на хората, в това число особено силно националната 

идентичност. 

В основата на теориите за идентичността стоят концепциите на 

когнитивната социална психология на Анри Ташфел (Tajfel  1981), 

на Джон Търнър (Търнър 1990), на социолозите Антъни Смит (Смит 

2000), Бенедикт Андерсън (Андерсън 1998), Ърнест Гелнър (Гелнър 

1999) и др. През 60-те години на XX в. най-известният труд, който 

дефинира понятието идентичност в САЩ, е този на Ерик Ериксън 

“Идентичност: младост и криза” (Ериксън 1996), в който авторът 

определя понятието като „процес, „намиращ се“ в центъра на самия 

индивид, а също и в центъра на неговата обществена култура“ 

(Ериксън 1996:38). След тази разработка на Ериксън понятието 

идентичност е извадено от психоаналитичния контекст, където то се 

появява в работите на Фройд. Ериксън разглежда идентичността 

като субективно чувство за укрепваща тъждественост и 

непрекъснатост, а Пиер Тап приема, че „идентичността е система от 

репрезентации, чувства и стратегии, организирана за защита на 

своя обект, проектираща мобилизация и идеализираща 

пластичност (Аретов 2006:7). Различните концепции имат 

същностна прилика в схващането, че идентичността в нейната 

вариативност е важна за формирането на индивида като член на 

обществото, за неговата самооценка, за интегрирането му сред 
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останалите членове на групата, с която той би желал да се 

идентифицира. Такова разбиране за идентичността е принципно 

важно за развитието на хуманитарните науки и сближава 

изследователските търсения на социология, антропология, 

психология и лингвистика. Появата на теориите за идентичността е 

свързана и с определено историческо време, в което хората 

преживяват обществена, културна и/или политическа криза и 

изпитват нужда да се адаптират към някаква устойчивост сред 

другите През 60-те години на миналия век теориите за 

идентичността се развиват в две посоки – от една страна 

идентичността се свързва с етничността под влияние на Гордън 

Олпорт, а от друга – със социологическата теория за ролите и 

референтните групи на Нелсън Фут и Робърт Мъртън (Попова 2011). 

Тези две посоки са важни, защото, от една страна, етническата 

идентичност се приема за една от първите прояви на 

самоидентификация (етноцентристките нагласи са спонтанно 

присъщи за всяка човешка общност), а от друга, теорията за 

социалните роли позволява да се отчете множеството от 

идентичности, които оплитат личността – етнически, религиозни, 

професионални, национални и т.н..  

Изясняването на етничността е свързано с определенията за 

етническата общност. Най-често етническата общност се възприема 

като група, вярваща в свой въображаем или реален общ произход, 

представата за който е поддържана в рамките на политическата 

общност. В такава посока работят върху проблема Макс Вебер, 

Ърнест Гелнър и Б. Андерсън. Според съчинение на Фр. Барт от 

1969г. идентичностите са „символни зони на контраст между 

членовете на различни групи“  и  пряко са зависими от ролята на 

властта. Идентичността според Таня Бонева се определя като 

„изживяване на другостта, която се изразява чрез определени 

самоназвания или названия на групите, с които те са известни в 

определена социална среда“ (Бонева 2006:33-34). Термините за 

идентичността биват в този смисъл ендогенни – създадени от 

общността и екзогенни – наложени от други общности за нея или от 

институции на държавата. Външните названия на общностите 
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открояват както етническата и верската им принадлежност, така и 

черти от културата и поведението. В този смисъл те са неразделна 

част от мисленето за идентичността на общността. 

В своята книга Националната идентичност Антъни Смит 

прави обстойно изследване на националната идентичност в 

контекста на другите идентичности, разполагайки наблюденията си 

на широка историческа основа. Той започва анализа си от Vв. пр. 

н.е, като твърди, че произведението „Едип цар“ на Софокъл е 

първият текст, поставящ въпроса за идентичността. Целият сюжет е 

организиран около „аз ще узная кой съм“ – т.е. откриването на Аз-а 

в множеството му идентичности (Смит 2000:10). Смит анализира 

различните прояви и форми на идентичността, като поставя акцент 

върху националната, защото тя представя най-пълно културното 

различие на по-големи общности, в основата на които стои 

етническа или друга характеристика, обединяваща общността. 

Под влияние на Ериксън и Смит се говори за индивидуална и 

колективна идентичност. Индивидуалната идентичност е 

осъзнатата тъждественост на индивида със самия себе си във 

времето, нещо което Ериксън нарича Его-идентичност, разбирана 

като цялостност и непрекъснатост на Аз-а. В същото време 

индивидът се стреми към интериоризация с културата на групата, в 

която живее. Това приобщаване става чрез жестове, език, игра, 

подражателство. Ако членовете на групата съзнават нейната 

постоянност във времето и тъждественост на самата себе си, то тази 

осъзната споделеност поражда колективната идентичност (Иванов 

1999:34). 

Идеята за множествените идентичности се налага логично от 

различните роли в живота на всеки човек – семейни, полови, 

пространствени, професионални, религиозни и етнически. 

Фундаментална е половата принадлежност, но именно поради 

своята универсалност тя не се оказва с достатъчно сплотяваща мощ. 

В предмодерните епохи регионалните идентичности пораждат 

сплотяващи движения, но това се оказват временни прояви по 

повод конкретни оплаквания или проблеми (Смит 2000). 

Локалната идентичност е продукт на емоционалните връзки с 
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родното място, а регионалната се отнася до по-широки територии, с 

които отделните индивиди могат да свържат своя родов произход. 

Обединяването на групи по социален признак е по-устойчив модел. 

Примерите с пролетарските революции или сблъсъците на отделни 

класи в разбирането на социологията на Маркс не са необичайно 

явление в световната история, но тъй като в основата им стоят 

икономически интереси, не са подходяща основа на стабилна 

колективна идентичност.  

Друг вид идентичност според Антъни Смит е религиозната 

идентичност. Тя обхваща надкласови групи и обединяващата 

основа при тях са общите символи и ритуали, чрез които членовете 

се идентифицират. Смит прави обстоен обзор на религиозни 

общности на арабите, евреите, друзите, католиците и протестантите 

в Северна Ирландия, разглежда етнически църкви и секти на 

световните религии. Религиозната основа може както да обединява 

по етнически маркер, така и да разединява общности, но 

религиозната идентичност се различава от етническата 

идентичност (Смит 2000). Основният принос на Антъни Смит в 

изследването на националната идентичност е обвързването на 

етническата идентичност с появата на нациите около така 

наречените от него „етнически ядра“. Той прави разлика между 

понятията „етническа група“ и „етническа общност“. Етническата 

група представлява населението, което образува отделно културно и 

историческо формирование без оформено самосъзнание, а само със 

смътното усещане, че е колектив, докато етническата общност има 

шест атрибута, които я правят разпознаваема: 

➢ колективно собствено име; 

➢ мит за общи прадеди; 

➢ споделени исторически спомени; 

➢ отличителни елементи на обща култура; 

➢ обвързаност с „отечество“; 

➢ чувство за солидарност на населението (Смит 2000). 

Колкото повече дадено население се приближава до тези 

атрибути, толкова по- плътно съответства на понятието ethnicity. 

Етническото съзнание е по-късно явление. Етносамосъзнанието е 
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израз на способността на етническата група за самоотражение, 

обективирано в езика, системата от обичаи, традиции, предания, 

митове, предразсъдъци и т.н..  Етническото съзнание има няколко 

маркера: 

o идентификация – самоназоваване; 

o система от етнодиференциращи символи и представи; 

o етнически чувства – това е психологическият елемент, 

роля за формирането му играят ритуалите и обичаите; 

o етнически автостереотипи – опростени образи на 

собствения народ, формирани чрез етноцентрични нагласи; 

o етнически стереотипи – детериминирани от културата 

схеми. 

Етническите стереотипи са свързани с образа на другия като 

групов еталон. (Иванов 1999:28). Всяка етническа общност има 

осъзната представа за себе си и за другите. Етническата 

идентичност, за разлика от останалите видове колективна 

идентичност, е фундаментална за личността и за общността. Самият 

субект на идентичността (индивидуален или колективен) се ситуира 

в света вертикално и хоризонтално. Вертикалният план е в 

контекста на митологичното и свръхестественото, а хоризонталният 

урежда отношенията с другите хора и със заобикалящата ги 

материална среда. Понятието идентичност се приема за „понятие 

чадър“, което крие в себе си всички проекции на субекта в 

отношението му със света. Уместно е да се говори за мрежа от 

идентичности, в която индивидът функционира. Тази мрежа от 

идентичности съдържа различните аспекти на неговата 

множествена идентичност. Съвместяването на различните 

идентичности може да доведе до конфликт, при който субектът е 

изправен пред проблематичен избор коя от своите идентичности да 

избере. Това е честа ситуация при малцинствените групи, които 

могат едновременно да бъдат подлагани на натиска на 

приобщаването, а в същото време да бъдат насърчавани да 

демонстрират различието си (Аретов 2006). 

През XXI век все по-често се говори за европейска идентичност. 

С основание тя може да се разглежда като наднационална 
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идентичност, защото приобщава към идеите на Обединена Европа 

хора с различна националност, които, приемайки тези идеи, следва 

да преодолеят етноцентризма си и да възприемат различието като 

културно богатство. Взаимоотношенията на солидарност, емпатия, 

равенство и отказ от агресия са ценности на Европейския съюз и те 

намират своето място в документи, които ги регламентират. 

Обстойно изследване на теориите за европейската идентичност 

прави Пенка Христова (Христова 2012), която разглежда и идеите 

на Херман и Бревер за вгнездените идентичности (nested identities). 

Това е трактовка на идентичността като концентрични кръгове, 

като най-вътрешният кръг е регионалната идентичност, следва 

националната и най-накрая наднационалната (европейската). 

Идентичностите могат да бъдат описани и като пресичащи се (cross-

cutting), когато субектите биват носители на няколко идентичности 

(напр. професионална, религиозна и т.н.). Метафоричният изказ 

при опита да се намери най-точното онагледяване на сложната 

същност на идентичността продължава и в други изследвания, в 

които идентичността се разглежда като подобна на магнитно поле, 

„което представлява структурирана от обективни сили система, 

релационна конфигурация,  снабдена със специфична гравитация, 

която това поле е способно да наложи на всички обекти и агенти, 

проникващи в него“ (Игълтън 2003:11). В този смисъл три от 

социалните идентичности – етническата, националната и 

културната, са вътрешно структурирани, с обединяващ център и 

подчинени. Всяка промяна на идентичността може да доведе до 

загуба на идентичността (социална смърт), затова личността, 

възстановявайки тъждеството със самата себе си, се обръща основно 

към етническата си общност в търсене на нейната уникалност и 

различност. Терминът „колективна идентичност” има обаче, по 

думите на Б. Богданов, често „загърбвани“ значения. Първият 

проблем е многозначността на понятието. Сложната идентичност се 

усложнява още от това, че идентичността се изразява в постоянно 

протичащо и променящо съдържанието си идентифициране. 

Богданов нарича обществото „усилвател за човешкия индивид”, 

защото се изразява в отворено свързване на човешки индивиди, в 
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мрежа от хоризонтални и вертикални връзки на ненаблюдаеми по-

обемисти цялости и в надстрояващи се над биологичната среда 

допълнителни среди, които наричаме култура, която също е двойна 

– състои се от предметна, но и от понятийна мрежа, изплетена от 

идеи, ценности и символи (Богданов и др. 2002). Той смята, че от 

гледна точка на херменевтичната социология, която се 

противопоставя на обективистичното „ние“ – говорене за 

колективната идентичност, отправна точка за изследването на 

човешката идентичност трябва да бъде индивидуалната 

идентичност. Тя самата е мрежова комбинация от качества, 

пораждани от участията на индивида в голям брой общности и 

общества (Цветанова-Цанева 2015). 

 

4. Ислямска идентичност 

В условията на глобализация националните идентичности 

стават все по-аморфни заради все по-голямото разграничаване 

между гражданството, етнническата принадлежност, културните 

особености  и историческите корени, върху които се гради  

идентичността. Много секуларни мюсюлмани са склонни към 

политическа интеграция, но отхвърлят опитите за асимилация от 

страна на западните правителства. Според Нилюфер Гьоле 

мюсюлманите в Европа преодоляват опитите за асимилация чрез 

своята вяра и ислямска култура, опитвайки се да създадат нова 

ислямска идентичност. Мюсюлманките не възприемат зaбрадката 

просто като забрадка. Това е техният начин да реинтерпретират и 

ремоделират своята идентичност. Това създава своеобразна 

колективна идентичност, защото забрадката е вид униформа, дрес 

код, който предполага определено поведение в публичната сфера. 

Облеклото е израз на самоконтрол и дисциплина в отношенията  с 

другите. Според Гьоле основната причини, поради която не можеш 

да бъдеш модерен ако си мюсюлманин е фактът, че модерността е 

концепция, изградена върху немюсюлмански ценностни основи. 

Така всеки, който иска да бъде цивилизован трябва да приеме 

западните ценности във всяко едно отношение (Göle 2001).  
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Мюсюлманите в Европа имат различен етнически, национален 

и културен произход и са възприели разнообразни стратегии, за да 

изразяват своите виждания и да постигат своите цели. Евроислямът 

е опит да бъде намерена една либерална форма на исляма, която да 

бъде приемлива както за мюсюлманите имигранти, така и за 

европейското общество. Този ислям включва в себе си европейските 

идеи за секуларизъм и гражданство. Основните специфики на 

евроисляма са: секуларизъм (laïcité), толерантност, надхвърляща 

ислямското разбиране за толерантност, ограничено до  хората на 

писанието („ахл ал-китаб”) и желание за приемане на плурализма. 

Евроислямът е онази форма на исляма, която е съвместима с 

либераланата демокрация, правата на човека и гражданското 

общество. Тази концепция е насочена срещу гетовизацията и 

асимилацията и предполага успешното интегриране на 

мюсюлманите в европейското общество чрез участие в 

политическия и социалния живот на европейското общество без да 

бъде претопена тяхната ислямска идентичност. 

Самоидентификацията на мюсюлманите в Европа според Оливие 

Роа протича на няколко нива:  

 Принадлежност към самобитна, сплотена група на 

географски принцип; 

 Етническа принадлежност;  

 Надетническа самоидентификация с мюсюлманската 

общност (Roy 2004). 

В исляма има различни и понякога спорещи теологични 

направления, правни школи и суфи (мистични) разклонения. 

Живеещите по света милиард и петстотин милиона мюсюлмани са в 

някои от 57-те държави с основно или преобладаващо 

мюсюлманско население в Европа, Северна Америка, Африка и 

Азия. Мюсюлманите говорят арабски, персийски, турски, урду, 

суахили, китайски, английски, френски, немски, датски, испански и 

български език. Езиците, традициите и етносите на мюсюлманския 

свят представляват неговото разнообразие. Но вероятно най-ярките 

примери за вътрешно многообразие на ислямския свят са в 

икономическото и политическото развитие. Икономически 
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богатите на нефт и бързо развиващи се страни от Арабския залив 

като Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия са 

много далече от бедни, мизерстващи и неразвити държави като 

Мали и Йемен. А в политическо отношение ислямските 

правителства в Иран и Судан контрастират със светските по 

конституция мюсюлмански държави.  

Глобализацията води до глобализирането на исляма и 

превръщането на уммата в глобално обединение от вярващи. Освен 

човешка общност, уммата е и среда, своеобразен сбор от духовни 

ценности и материални предмети, създавани от вярващите. 

Единственият мащаб, в който ислямската общност може да бъде 

възприемана, е „Домът на исляма”, а организацията на 

отношенията в него са управлявани от шериата. В това своеобразно 

духовно и политическо пространство мюсюлманите са мнозинство, 

а живеещите с тях друговерци са длъжни да приемат и следват 

установените норми на поведение. Но независимо от тоталните си 

измерения, навсякъде, където се намира, мюсюлманинът би 

трябвало да чувства принадлежността си към уммата, без оглед на 

конкретните си национални, регионални, местни принадлежности 

и обвързаности. Според официалната доктрина на исляма цялото 

човечество може и би трябвало да представлява една общност. 

Неговият всеобхватен характер се изразява в разбирането, че 

ислямът е духовна система, създадена и развивана не за отделна 

нация, раса или регион, а за цялото човешко общество. Онези, 

които възприемат тази система, стават равни помежду си и 

притежават еднакви права и задължения по отношение на вярата, 

политиката, икономиката и социалния живот. В този смисъл 

крайната цел на исляма, доколкото е възможно нейното 

формулиране, се изразява в изграждането на универсално 

монотеистично общество, което не признава привидно 

съществуващите географски, расови, езикови и/или културни 

различия, основано е на принципите на обединението на всички 

хора в една общност. Ислямът осъжда делението на хората върху 

основата на националната или териториалната им принадлежност. 

Единственият критерий за него е чистотата, вярата и доброто 
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поведение на индивида. Ислямът не може да се сравнява с никоя 

друга идеология по въпроса за контрола над частния и социалния 

живот на мюсюлманите. Както мюсюлманинът не може да 

изповядва едновременно с исляма някоя друга религия, така  не 

може да бъде едновременно и мюсюлманин, и националист. В 

исляма няма място за национално чувство. Това е въпрос на 

идентичност – ислямската идентичност отхвърля всяка друга. 

Постоянното противоречие между действителността и образа 

на уммата засяга умовете и чувствата на мюсюлманите, убедени във 

въплъщаваното от нея ненакърнимо колективно благородство. Те 

могат да грешат, уммата не греши, тя може само временно (и то не 

цялостно!) да бъде подвеждана, пороците и отклоненията биха 

могли да бъдат привнесени отвън и следва да бъдат разкривани и 

незабавно отстранявани. Въпреки цялата си абстрактност, тази 

схема издържа на неминуемите постоянни сблъсъци с реалността. 

Нейното оспорване означава да се подкопае основна ислямска 

догма. Непоколебимото идеализиране на уммата моделира 

индивидуалното и колективното съзнание. Хората са или вярващи в 

Аллах, или неверници; териториите и страните са или “Дом на 

исляма”, или „Дом на войната”. Въоръжените конфликти са или 

„свещена война” за правата вяра, или „междуособици” (фитна), 

данъците са или осветени от шериата, или са незаконни и т. н. В 

този конкретен, но и всеобхватен смисъл религиозната 

принадлежност, принадлежността към уммата, установена, 

поддържана и предавана като основа на човешкия живот, се 

превръща в тотална идентичност. Размиването на границите между 

религиозната и светската сфера превръща верските норми във 

фактор, който регулира и до голяма степен  предопределя 

обществената и политическа действителност в уммата (Bosakov 

2019). 

Без съмнение самият характер на свързване и сплотеност в 

уммата предполагат не само власт, но и конкретни фигури, чрез 

които тя се реализира. Взаимното проникване на религия и 

политика води до непрекъснатото взаимодействие между 

догматиката и проблемите на обществено-политическия живот, 
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включително и съперничествата за власт и влияние. Едно от най-

съществените условия при интерпретацията на значението на 

общността в исляма се свежда до разбирането, че доколкото се 

проектира в нейното специфично, глобално пространство, всеки 

политически жест или факт се преценява и съществува 

едновременно с това и като религиозен. Възникващите проблеми 

сред правоверните, амбициите за власт и стремежите към нейното 

съхраняване винаги „търсят” и „намират” религиозно обосновани 

доводи (Босаков 2015) 

 

4.1 Ислямска идентичност в секуларна среда 

Естественият прираст, верижната миграция, търсенето на 

политическо убежище и нелегалната имиграция допринасят за 

бурния растеж на мюсюлманско население в Европа, което 

средностатистически се увеличава с около 50%  на всеки десет 

години. Броят на търсещите убежище в богатите страни е нараснал 

с 45% за последната година, сочат данни на ООН. Според 

организацията това се дължи на продължаващите конфликти в 

Сирия и Ирак, като те са довели до най-тежката хуманитарна криза 

на нашата епоха.  През 2014 г. близо 866 000 души са подали 

документи за убежище. в страни от Европейския съюз. Това е най-

големият брой от 22 години насам. Бройката от миналата година е 

близка до най-голямата криза с бежанци, регистрирана през 1992 г., 

когато молби за убежище подават близо 900 000 души в 

навечерието на конфликта в Босна и Херцеговина. Броят на 

пристигналите от Сирия кандидати за бежански статут през 2014 г. 

е 123 хиляди, а през 2013 г. – малко над 72 хиляди. Сирийците 

съставляват над една пета от всички подали заявление за убежище в 

ЕС. Втори по численост са избягалите от Афганистан, а трети – тези 

от Косово.   

Близо една трета от заявленията са регистрирани в Германия, 

но Швеция има най-голям дял молби за убежище на глава от 

населението – 8,4 кандидати на 1000 души. Според "Евростат" само 

за една година в страни от ЕС са получили убежище над двеста 

хиляди души. 
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Въпросът за идентичността изобщо не се появява в 

традиционните мюсюлмански общества, по същия начин, по който 

не се е появявал и в традиционните християнски общества. В едно 

традиционно мюсюлманско общество, идентичността на един 

индивид се задава от неговите родители и социално обкръжение; 

всичко – от племето и рода, до местния имам и политическата 

култура на държавата – приковава неговата идентичност към един 

специфичен вид на ислямската религия. Тя не е въпрос на избор. 

Идентичността става проблематична когато мюсюлманите напускат 

традиционните мюсюлмански общества и имигрират, например в 

Западна Европа. Идентичността на индивида като мюсюлманин 

вече не е подкрепяна от заобикалящото го общество; напротив, 

налице е силен натиск за възприемане на определящите в запада 

културни норми. Въпросът за идентичността възниква по начин, по 

който той никога не е възниквал в традиционното общество, тъй 

като сега е налице една празнота между вътрешната идентичност 

като мюсюлманин и поведението по отношение на заобикалящото 

индивида общество. Това обяснява постоянните въпроси, задавани 

на различни имами в интернет относно това кое е харам 

(забранено) и кое е халал (разрешено). 

Радикалният ислямизъм и джихадизмът възникват в отговор 

на произтичащото от тези трудности търсене на идентичност. Тези 

идеологии наистина могат да отговорят на въпроса „Кой съм аз?“, 

зададен от някой млад мюсюлманин в Холандия или Франция: ти 

си член на глобална умма, определяна от придържането към една 

универсална ислямска доктрина, лишена от всичките й локални 

обичаи, светци, традиции и т. н. По този начин мюсюлманската 

идентичност става въпрос на вътрешно убеждение, а не на 

съблюдаване на наложени отвън социални практики. Това създава 

„протестантизацията“ на мюсюлманската вяра, при която 

спасението се намира в едно субективно състояние, 

несъответстващо на външното поведение на индивида (Фукуяма 

2007). Именно затова Мохамед Ата и няколко други членове на 

групата, провела атаките на 11 септември, са могли да пият алкохол 

и да посещават клубове за стриптийз преди атаките. 
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Разбирането на радикалния ислямизъм като 

идентификационна политика обяснява също и факта защо именно 

второто и третото поколение от европейски мюсюлмани се обръщат 

към него. Имигрантите от първото поколение обикновено не са 

скъсвали рязко с културата на родната си страна, като просто са 

взимали традиционните практики със себе си, в новите си домове. 

Децата им, за разлика от тях, често се отнасят с презрение към 

религиозността на своите родители, но същевременно те не са били 

интегрирани в културата на новото общество. Приклещени между 

две култури, с които не могат да се идентифицират, те възприемат 

универсалната идеология на съвременния джихадизъм като силно 

привлекателна.  

Но да се възприема съвременният радикален ислямизъм като 

неизбежно заключително развитие на исляма е също толкова 

логично, колкото и да се възприема фашизма като неизбежно 

заключително развитие на европейското християнство. 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.  Амарта Сен го нарича „множествен 

монокултурализъм“. 

Една друга страна от проблема за интеграцията на 

мюсюлманите засяга очакванията и поведението на общностите, 

конституиращи мнозинствата в отделните държави в Европа. 

Националната идентичност продължава да бъде разбирана и 

изживявана по начини, които понякога правят от нея бариера за 

новодошлите, не споделящи етническия произход и религиозни 

убеждения на местните жители. Националната идентичност  е 

социално конструирана и от своя страна конструира социалната 

реалност.  Тя се върти около история, символи, герои и около 

разказите, които общността създава за самата себе си. Това усещане 

за свързаност с едно място и история не би трябвало да бъде 

изтривано, но то трябва да бъде направено колкото е възможно по-

отворено за всички нови граждани. Но за съжаление Европа, за 
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разлика от САЩ, все още не разполага с опит в създаването на 

национални идентичности, които да са по-малко базиращи се на 

етническа или религиозна принадлежност (Фукуяма 2007).  

Уважението към различието трябва да прерасне в готовност за 

отстояване на лична позиция в едно разширяващо се пространство 

на взаимно приет и оценяван като необходим диалог. Едва тогава 

пълноценното съществуване на различните етнически, културни и 

религиозни общности ще се превърне в гаранция за 

жизнеспособността и интегритета на самата национална общност. 

Изграждането на модел на интеграция, основана на пълноценен 

диалог, все още предстои.  

Опит за диалог представлява Хартата на мюсюлманите в 

Европа – документ с изключително значение за разглежданата 

проблематика. Този документ кореспондира формално и отчасти 

съдържателно с основополагащи европейски документи. В него 

може да се види интелектуалната гледна точка на мюсюлманските 

общности в Европа към въпросите, свързани с тяхната пълноценна 

интеграция. Подходът, избран в този документ, също би могъл да 

бъде предмет на изследователски интерес, доколкото в неговото 

съдържание е направен системен опит да бъдат „преведени“ 

ценности и модели на поведение, характерни за ислямската норма 

във форма, която е разбираема и кореспондира във висока степен с 

разбирането за основополагащи ценности на европейското 

културно пространство. Въпреки че този документ все още няма 

определящо значение за европейската и международна политика, в 

него са представени достатъчно отчетливо гледни точки и позиции, 

които без съмнение ще бъдат предмет на по-нататъшно обсъждане в 

процеса на интензивен диалог за религиозните основания на 

съвместното живеене в Европа. 

В началото на 2000г. Федерацията на ислямските 

организации в Европа (ФИОЕ) прецени, че е необходимо да се 

състави Харта на мюсюлманите в Европа, която да формулира 

писмено както основните принципи за правилното разбиране на 

исляма, така и основите за интеграцията на мюсюлманите като 

граждани. ФИОЕ възложи на комисия да изготви проект за харта, 
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който впоследствие бе обсъден на различни ръководни нива във 

Федерацията. През януари 2002г. проектът беше представен на 

пленарно заседание в Брюксел пред делегати на множество 

европейски мюсюлмански организации. След ползотворни 

дискусии, в които бяха отчетени някои поправки и предложения, 

крайната версия на Хартата бе приета и подписана от 

мюсюлманските организации в 28 европейски държави. 

Когато говори за „глобализиран ислям‛ или „глобализирани 

мюсюлмани‛ в съвременните условия на детериториализация, 

френският социален учен Оливие Роа няма предвид, че ислямът 

„като такъв‛ не е бил винаги универсална религия, насочена към 

цялото човечество. В случая като „глобализирани‛ са определени 

мюсюлманите, трайно установили се в немюсюлмански страни – 

предимно в Западна Европа, както и онези, опитващи се да се 

дистанцират от която и да е конкретна „мюсюлманска култура‛, 

подчертавайки своята принадлежност към универсалната ислямска 

общност (Roy 2004). Повлияни от западните политически дискурси 

и типове религиозност, тези мюсюлмани не са конфронтационно 

настроени и поставят акцент върху необходимостта от 

изграждането на своеобразен общоевропейски консенсус между 

европейските мюсюлмани по вълнуващите ги общи въпроси. В 

Хартата на мюсюлманите в Европа  класическото ислямско 

понятие за „общото благо‛ (ал-маслаха ал-амма) намира своя 

модерна интерпретация чрез ясна и ориентирана към Европа 

контекстуализация. Документът съдържа идеи, че пътят към това 

обединение предполага реуниверсализация на исляма и 

предоговаряне на техните идентичности посредством декултурация 

– откъсване от „традиционните‛, етнографски особености на техния 

близкоизточен бит и осъзнаване на тяхната европейска 

принадлежност. Така европейските мюсюлмани, участващи в 

публичните сфери около ФИОЕ демонстрират желанието си по 

модерен начин да отидат „отвъд културата‛. Те искат да бъдат 

„истински мюсюлмани‛ даже в едно немюсюлманско общество.  

Същевременно документът неизбежно контекстуализира тези 

променящи се идентичности, като съчетава позоваването на 
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нормативните ислямски текстове, стремежът към декултурация и 

реуниверсализация на религията с подчертано западна 

политическа реторика, препращаща към мултикултурализма. 

Публикуваната „Харта на мюсюлманите в Европа‛ несъмнено е 

елемент от усилията на част от европейските мюсюлмани да изявят 

своята религиозност чрез формиралите се през последните години 

нови и съперничещи си публични сфери. Документът свидетелства, 

че в Западна Европа вече съществува „постмиграционно религиозно 

малцинство‛ от мюсюлмани, осъществяващи една „тиха революция‛. 

Това малцинство очертава рамките на процес по „ислямизация на 

европейските политически култури” (Cesari 2003). Възникват и 

въпроси около политическото участие на мюсюлманите в общества 

с демократично обществено устройство от западен тип. 

Последователите на исляма се сблъскват с дилеми като тази дали 

един мюсюлманин може да участва в политическото управление на 

едно общество от „неверници‛ (араб. Куффар (Haddad 1999). 

Издават се авторитетни становища – фетви, които дават насока за 

живота на мюсюлманите като малцинство. Изграждат се нови и 

нови мюсюлмански организации. Някои от тях посвещават 

дейността си на религиозната проповед, а други като Съюз на 

младите мюсюлмани във Франция съчетават ислямски 

комуналистки искания с реториката на гражданството (Kepel 1997). 

Характерна тенденция сред младите мюсюлмани на Стария 

континент, които държат на своята религиозност, е техният 

стремеж към създаването на нови, собствени пространства извън 

джамиите и контролираните от държавите и бюрократизирани 

религиозни институции  (Евстатиев 2008). 
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