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ВСТЪПЛЕНИЕ

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ 
ВЪЛНИ В КОНТЕКСТА НА „ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 

ХИЛЯДОЛЕТИЕТО" НА ООН (2000 Г.)
И ПОСЛАНИЯТА НА ФОНДАЦИЯ „ЧОВЕЩИНА" В 
„ОБРЪЩЕНИЕТО ЗА ЕДИН ПО-ХУМАНЕН СВЯТ",

В Т.Ч. РАЗБИРАНЕТО „ЗА ХУМАННО ОБЩЕСТВО"
НА ПЪРВИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА ФОНДАЦИЯТА 

Д-Р ХРИСТО МУДРОВ, ПО ПОВОД 90-ГОДИШНИНАТА 
ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ*

Чл.-кор. проф. Любен Димитров
Президент на Фондация „ Човещина"

Уважаеми членове, деятели и приятели 
на Фондация „Човещина",

Приветствам Ви с „Добре дошли" на първия в третата 
петилетка от Новия, XXI-ви век научен форум на Фондацията 
ни, посветен на много актуалната и значима тема: „Геостра- 
тегическата ситуация и бежанските вълни - между ху
манизма и агресията". Темата на научната ни конференция 
не звучи много радостно, но доколкото се намираме в само
то начало на Новата, 2016-та година, която е високосна, нека 
си пожелаем да бъде здрава, възможно мирна и плодоносна 
за вас, за вашите близки, за всички хора у нас и по света.

*

Сборникът се посвещава на неговата годишнина.
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Геостратегическият контекст на проблема за бежанците, 
емиграцията и миграцията се разбира, обяснява и му се тър
сят решения твърде различно, а понякога, твърде неточно и 
противоречиво. Бих искал още в началото да уточня и потвър
дя разбирането, което приемам за бежанец по авторитетното 
на „Наука и изкуство" Трето издание на „Български тълковен 
речник" на акад. Любомир Андрейчин и колектив, а именно, 
че „бежанец" е този, „който е забягнал от родното си място 
поради преследване, размирици, войни и др."1. Термина 
„емиграция" (от лат. „emigratio", респект. от англ., нем. и френ. 
„emigration") го приемам по Второто издание на „Речник на 
чуждите думи в българския език" (изд. на Българската акаде
мия на науките), разбирайки го като „изселване на лице или 
група лица в чужда страна по политически, икономически или 
други причини"2, в съответствие с което приемам и термина 
„емигрант". Термина „миграция", (от лат. migratio, респект. от 
англ., нем. и френ. migration, по същия речник на БАН) го раз
бирам и приемам като „придвижване или преселване на насе
ление вътре в една страна"3, или от една в друга страна, в съ
ответствие с което приемам и термина „мигрант".

От цитираните „възприемани терминологични същнос
ти" (за които бих помолил, доколкото е възможно, да имаме 
консенсус на нашата научна конференция) се вижда, че при 
бежанците съществен момент е принудителното забягване, 
поради преследване, размирици, войни и други подобни 
причини, докато при емиграцията и миграцията не е харак
терна (като наличност или като присъствие) такава прину-

1 Андрейчин, Л. и др., Български тълковен речник. С., Наука и изкуст
во". Трето издание, с. 43.

2 Речник на чуждите думи в българския език. С., 1993, Изд. БАН, с. 296.
3 Цит. Речник Изд. на Ба Н, с. 532.
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ВСТЪПЛЕНИЕ

дителност. Логично е от хуманна гледна точка да се под
хожда различно при гостоприемството по отношение на 
тези две категории хора, идващи в Европа.

При Встъплението си минутите, с които разполагам, не 
ми дават възможност подробно да изложа вижданията и съ
ображенията си по геостратегическата ситуация и бежан
ските вълни, но в тезисно-синтезиран вариант, това което 
бих искал да представя, в т.ч. за сборника на Фондация „Чо
вещина" с публикациите от днешната конференция в духа на 
Обръщението ни за един по-хуманен свят, предшествало 
година и половина Декларацията на хилядолетието на 
ООН, както и в духа на тази Декларация, разбира се, ще отк
роя само някои моменти за размисъл и отношение по тема
та ни. В този контекст ще посоча някои мисли и разбирания 
и на д-р Христо Мудров, първият президент на фондацията, 
по повод 90-годишнината от рождението му, която щеше да 
навърши вчера, 21 януари, 2016г.

Проблем от първостепенно значение, на който акцен
тува в най-новата си книга и американският нобелов лауре
ат Джоузеф Стиглиц е „Голямото разделение. (Неравни
те общества и какво можем да направим за тях)"4, свое
образно продължение на някои от разбиранията и в книгите 
му като „Цената на неравенството" и „Война за три три
лиона долара" (за Ирак, в съавторство), и който проблем 
рефлектира и определя в много голяма степен облика, със
тоянието и тенденциите при сегашната геостратегическа 
ситуация, е проблемът за чудовищната поляризация 
между бедни и богати -  и като различни страни с такъв 
статус и характеристика на планетата Земя сега, и като раз

4 Стиглиц, Дж. Голямото разделение. С., 2016, с. 455.
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лични общности - класи, прослойки и групи от хора в това 
отношение. Стремежът да се придвижват потоци от хора от 
бедните към по-богатите страни и региони е факт, който е 
обясним.

Нашето виждане за по-благоприятен изход в това отно
шение е залегнало в Обръщението за един по-хуманен 
свят, прието от Фондация „Човещина" в началото на 1999г. 
„за създаване на гражданско общество, в което да има по
вече разум и социална справедливост", „войните да останат 
в музея на историята"5 и което общество се опитахме да 
обосновем и защитим отново на предишния научен форум на 
фондацията, отразен в книгата и „За по-разумен свят" (С., 
2015г.). А д-р Хр.Мудров, първият президент на Фондацията, 
подкрепяйки „Обръщението" с позицията си „За хуманно об
щество" (пак там, с. 241-243) заявява: „алчността руши приро
дата, трупа въоръжения, разпалва ... войни, ражда бедност и 
пренасищане, тласка човечеството към гибел".

Благоприятно обстоятелство и основа със стратегичес
ко значение, в хуманно отношение, е Декларацията на Хи
лядолетието на Обединените нации, приета от 6-8 сеп
тември 2000г. на Генералната Асамблея на ООН в Ню Йорк, в 
която декларация се казва: „Ние ще положим всички усилия, 
за да освободим нашите сънародници, мъже, жени и деца, 
от унизителните и нечовешки условия на крайната бед- 
ност"6. ООН в това отношение би следвало да допринася със 
своите възможности като планетарна организация значи
телно повече.

5 Обръщение за един по-хуманен свят. Сб: Обръщението за един по- 
хуманен свят: утопия и реалност. С., 2000-2001, с. 17.

6 Декларация на Хилядолетието на Обединените нации. (Цит. Сборник, 
с. 46).
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Особено актуален и важен е фактът, че ако досега се зна
еше, че 1% от живущите на планетата притежават половината 
от нейното богатство, а другата половина е на всичките оста
нали 99%, то в края на миналата и началото на 2016 г., в наве
черието на форума в Давос „Оксфам"7, както предаде вече 
Франс прес -  пропастта между най-богатите и останалата 
част от населението на Земята се е разширила драматично 
през последните 12 месеца. Това се посочва и в доклада на 
хуманитарната група, озаглавен „Една икономика в служба на 
1-ия процент". И още - като илюстрация на колосалното уве
личаване на неравенството „Оксфам" посочва, че 62-мата 
най-богати хора на Земята притежават толкова, колкото по
бедната половина на човечеството. Една част от бедните и 
особено от най-бедните хора са потенциални, а вече и реал
ни икономически емигранти, но има и бежанци от най- 
бедни страни, търсещи място за самото си оцеляване.

Втората геостратегическа ситуация, която най-вече 
води до бежански вълни, е разпалването на войни, стигащи 
в т.ч. до „рязането на глави". Първите бежански вълни, както 
знаем, започнаха да прииждат към Европа по тези причини. 
Разпалването на пожара на войните именно доведе до бягс
твото на бежанците. Основателно някои уважавани изследо
ватели и анализатори на геостратегическата ситуация в това 
отношение (като чл.-кор. проф. Ив.Ангелов) стигат до конста
тацията, че „миграционния пожар трябва да гаси този, 
който го запали" и още по-конкретно, че „Американските 
власти са главният виновник за сегашното масирано пресе

7 Вж: „62-ма богаташи притежават половината свят": www.duma.bg, №14, 
19.01.2016, р.9.
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ление от Африка и Азия към Европа"8. Ако едната основна 
причина са наличните два световни полюса между бедни и 
богати, за които говорихме, то другата се свежда именно до 
типични причини от политически характер, изразяващи се 
във „външни интервенции, провокиране на граждански вой
ни в други страни, заговори за сваляне на легитимни прави
телства на други държави, поддържане на добре платена „пе
та колона". В периода на икономически, социални, полити
чески, религиозни и други кризи тези потоци се засилват.

Заслужава внимание според нас и една трета геострате- 
гическа насоченост, целяща дестабилизиране и отслабва
не на Европейския съюз и Русия чрез тяхното противо
поставяне. Дестабилизиране и отслабване, при което инте
ресите на САЩ и Турция съвпадат в редица отношения. По 
твърде различен начин противодействат на Ислямска дър
жава Русия и Европейския съюз, от една страна, и Турция и 
САЩ, от друга. Терористичните актове в Париж, посегателс
твата срещу жени в Кьолн, засилващите се напливи към Авс
трия, Германия и Швеция, тревогата и предупреждението на 
Мартин Шулц че „Европейският съюз може да се раз
падне"9, защото „има определени сили, които целят това" е 
също в потвърждение на основанията за такава тревога.

Една от тези сили, като страна с първостепенна роля и 
значение, е именно САЩ. Уважавани изследователи и ана
лизатори твърдят, че световната криза в края на миналия и 
в началото на новия век най-вече започна оттам. За амери
канското общество това се посочваше и прогностично ар

8 Ангелов, И. Миграционния пожар трябва да гаси този, който го запали. 
В: „За по-разумен свят -  свят без войни и с повече социална справедли
вост". С., 2015, с. 104-105.

9 Шулц, М. ЕС може да се разпадне. www.duma.bg, №284, 09.12.2015, с. 9.
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гументираше още преди около две десетилетия и половина 
с очертаните от Збигнев Бжежински в труда му „Извън кон
трол. Глобален безпорядък в навечерието на XXI век" -  „20 
базисни дилеми"10, пред които то е изправено, и които, ако 
американската държава не реши, ще загуби своето световно 
лидерство. Ето някои от тях: „Задлъжнялост, която е довела 
до кумулативен национален дълг в размер на 4 трилиона 
долара"; „алчна класа на богаташите, за което говори фак
тът, че на 1/5 от населението се падат 46,5% от всички дохо
ди за 1991 г., докато на най-бедната 1/5 от населението се 
падат само 3,8%; „голям брой престъпления и масово наси
лие"; „увеличаване на наркоманията"; „повърхностно гимна- 
зиално образование"; „упадък на гражданското съзнание"; 
„нарастващо усещане за духовна празнота"; „настъпваща 
безпътица в политическата система". Това са някои конста
тации на Зб. Бжежински за значими кризисни явления и 
проблеми в САЩ - на един от най-информираните и добри
те познавачи на американското общество.

Заслужава внимание обаче и респектиращият факт, че 
през изминалия вече четвърт век (от 1991 до 2016 г.) САЩ не 
само не реши посочената по-горе първа дилема за 4 трили
она кумулативен (т.е. натрупан) дълг, а го увеличи около 5 
пъти и вече наближава 20 трилиона долара. На въпроса 
„Как САЩ мислят да ги връщат" -  най-често даваният от 
уважавани специалисти отговор е: „Изобщо не смятат да 
ги връщат!". Най-вероятният стремеж и пътища за избягване 
на проблема ще са -  да се отвлича вниманието на между
народната общественост като се противопоставят държа
ви; дестабилизиране на Европейския съюз, в т.ч. чрез зали

10 Бжежински, Зб. Извън контрол. Глобален безпорядък в навечерието 
на XXI век. С., 1994, с. 109-113.
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ването му от бежански вълни; засилване на военното си 
присъствие чрез НАТО в Европа и в света; реализиране на 
компенсиращи печалби чрез военно-промишления комп
лекс, осигуряващ производство и продажба на оръжия, 
която продажба през 2015 г. се е увеличила с цели 14%; 
разпалване на локални войни, с природно богати страни.

В светлината още на изследването на Ноам Чомски „Хе
гемония или оцеляване. Американският стремеж към глобал- 
но господство"11 заслужава внимание, че този стремеж е бил 
винаги „към тотално надмощие". Основателна е тревогата 
на Н.Чомски, както и друг път сме посочвали относно офици- 
алната Стратегия за национална сигурност на САЩ (цит. 
изт. с. 20-21), констатирана от специалиста по международни 
отношения Джон Айкънбъри. А тази Стратегия предвижда и 
разчита на следното: „Нашите сили ще бъдат достатъчно без
компромисни, за да разубедят всеки евентуален неприятел, 
който се стреми към военна мощ с надеждата да изпревари 
или достигне мощта на Съединените щати"12. А заключение
то на Айкънбъри е, че Стратегията заплашва да „направи све
та по-опасен и разделен"13. Типичен пример за такова „изп
реварване", подразнило САЩ при сегашната геостратеги- 
ческа ситуация с налични „бежански вълни", е изпреварва
щият удар на Русия по Ислямска държава.

При сегашната геостратегическа ситуация, включване
то на НАТО като военна организация с доминация на САЩ, 
която военна организация има за противник и Русия, разпо

11 Чомски, Н. Хегемония или оцеляване. Американският стремеж към 
глобално господство. С., 2004.

12 Белият дом. „The National Security Strategy of the United States of 
America", публикувана на 17.IX, с. IX, 2002.

13 Айкънбъри,Дж. „Foreign Affairs", IX-X, 2002.
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лага бази на Балканите и къде ли не, също потенциално дава 
възможност явно или прикрито, повече или по-малко да се 
реализира посочената по-горе Стратегия. Доколкото тази 
Стратегия би следвало да се прилага и осъществява от во
дещи индивидуални и колективни субекти, заслужава вни
мание изследването и констатацията на чл.-кор. проф. Васил 
Проданов, че „проучване на „Галъп" от юни 2015 г. показва, 
че само 33% от американците имат достатъчно доверие в 
Президентството, 32% - във Върховния съд, а доверието към 
Конгреса е под 8%"14. А именно с негови, на Конгреса, одоб
рения и потвърждения се е разрешавало нарастването 
през последните 25 години на кумулативния дълг от 4 на 
близо 20 трилиона долара. Този факт, от гледна точка на 
факторите и интересите, влияещи при съвременната ге- 
остратегическа ситуация, включително на миграцион
ните процеси и бежанските вълни към Европа - също се 
нуждае от по-специални анализи, констатации и изводи.

Доколкото темата за НАТО като военен съюз, с първа сила 
САЩ и втора -  Турция, с основен или един от основните про
тивници Русия -  вече става актуална, че този съюз се ориенти
ра да се включва в решаването и на бежанския проблем - 
много важно е какви явни и какви прикрити интереси ще цели 
и преследва той. Освен посочените тук видни американски ин
телектуалци като Ноам Чомски и Джон Айкънбъри, относно 
НАТО - отново ще се върна, както и на предишния научен фо
рум на Фондация „Човещина", към живия до скоро интелекту
алец, писател-класик на американската литература - Гор Ви- 
дал. Той е достоен потомък на „основатели на Америка" и

14 Проданов, В. От утопия за „свят без войни и оръжие„ към „всичко се 
руши, основите се клатят". Сб. „За по-разумен свят -  свят без войни и с 
повече социална справедливост". С., 2015, с. 82.
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„създатели на нейната Конституция". Връщайки се към него
вото интервю, публикувано от българските писатели като
„Позиция"15, под заглавието „Гор Видал предвиди злодеяние
то", четем следното за доминиращата в НАТО държава: „Няма 
друга заплаха за САЩ, освен заплахата на противодействието, 
по законите на физиката. Ако удряш другите непрекъснато, те 
ще те удрят на свой ред". И още: „Ветеран съм от Втората све
товна война и не си представях, че ще доживея времето аме- 
рикаците да се превърнат в агресор" (цит. изт. с.12).

Трудно е да се повярва, че при водени толкова много 
войни през втората половина на ХХ и началото на XXI век, за- 
почвани предимно от САЩ, както и при техния многотрилио- 
нен дълг към други страни, те ще бъдат безпристрастни при 
разрешаване в сегашната геостратегическа ситуация въз
никващите проблеми с бежанските и мигрантските вълни. 
Отново смятам, че НАТО е ненужно, както се опитах да защитя 
позицията си и на предишния научен форум на фондацията ни 
„За по-разумен свят", а класикът Гор Видал казва същото като 
дава и класическия ироничен отговор, че НАТО е нужно (пак 
там) „за да защитава европейците от руската мечка".

Уважаеми участници в конференцията,
Позицията на България, на нашия народ и Правителст

вото е много важна, относно всеки момент и аспект при 
решаване проблема за бежанците и мигрантите, като 
стремежът следва да бъде тази позиция да е колкото се мо
же по-единна.

15 Гор Видал предвиди злодеянието. В. „Моята вяра", бр. 3, 2003, с. 1 и 12.
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Някои заключителни изводи с препоръка.
1. Заслужава подкрепа позицията на Правителство

то, изразена от Премиера - да отваряме границите си и да 
приемаме хора в беда, идващи с добри намерения и да не 
допускаме хора, които не е ясно къде искат да отиват, и кои
то са опасни и вредни за страната ни, по преценка на компе
тентните лица и институции.

2. Каквото зависи от нас, следва да допринасяме за ук
репване на Европейския съюз, приоритетно да сме отво
рени към него и Русия, да сме доброжелателни, но и още 
по-внимателни в отношенията си със САЩ, Турция и НАТО 
при защитата и отстояването на националните си интереси.

3. Номинацията на Генералния директор на ЮНЕСКО 
Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН е рядък 
шанс за български гражданин да е на този най-висок пост, в 
т. ч. с важно от геополитическа и геостратегическа глед
на точка значение и следва да направим всичко възмож- 
но като българи този рядък шанс, с получена досега толко
ва широка международна подкрепа - да се увенчае с ус
пех! Официалната подкрепа на Правителството на Р. Бълга
рия обаче към днешната дата, 22 януари 2016 г., вече за
къснява - препоръчваме това да стане час по-скоро.

Фондация „Човещина" бе удостоена с внимание и с 
предоставена от авторитетни наши и чуждестранни инсти
туции възможност за такава подкрепа и тя официално и 
навреме бе осъществена, информирайки, в заключение, 
със задоволство нашата конференция за това.

Благодаря Ви!
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ЗАЩО НЯМА ДА ПОДПИША?

Анжел Вагенщайн

„Дайте ми вашите бедни, 
вашите уморени, 
вашите подтиснати маси, 
жадни да дишат свободно"

Статуя на Свободата - 
Ню Йорк

Душата ми се изпълва с надежда, когато при върховни 
за нацията изпитания интелектуалци дават знак на живот и 
прекъснат дрямката си в удобното ложе на апатията, кръч
марската мърморковщина и непукизма. И, да си призная 
греха -  особено когато са от моята или близка кръвна група! 
Тъй като мисля, че предимно те, „моите", са сред най- 
притеснено или лениво умълчалите се -  една от причините 
за кризата на левицата. И защото тяхната историческа мисия 
е да бъдат в авангарда, а не резервна гума в багажника на 
социалистическите идеи!

Затова се зарадвах на писмото на група учени, интелек
туалци, общественици с различен политически дизайн, но 
всички с достойни и уважавани имена, угрижени за последс
твията от емигрантското цунами, което днес залива нашия 
континент. А тревогата им за Европа и европейската циви
лизация, за последствията от подобно стихийно преселение 
на несметни човешки потоци от различен произход и с раз
лични подтици и намерения -  не се съмнявайте в това! -  е 
продиктувана от искрени подбуди. Споделям някои от тях, 
но няма да подпиша възванието!
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Няма да го подпиша преди всичко, защото то не отговаря 
на моите тревоги, не споделя моя гняв и моите надежди.

И защото не разбрах какво авторите на възванието ис
кат от нашите управници, каква точно позиция според тях 
следва да заемат ръководителите на страната ни, следвайки 
светлия пример на други по-решителни и по-малко човеко
любиви владетели на европейските съдбини.

Защото в откритата подписка са смесени в един емоци
онален, но повърхностен омлет обърканите възгледи на 
крайни противници на този безспирен поток от бегълци и 
на умерени политици, като се пренебрегват както човеко
любивите апели за солидарност от по-синеоки и гостопри
емни стопани, населяващи предимно богатия север на Ев
ропа, така и традиционното българско гостоприемство, ко
гато в годините на моята младост хората на село дори не 
заключваха портите си, щом са на къра -  заради някой 
странник, нуждаещ се от хляб и подслон.

Не разбрах дали подписалите изискват от правителството 
ни да изгони пришълците или да създаде за тях строго охра
нявани гета, за да не се размотават по „Пиротска"; да строи по- 
високи преградни гранични мрежи, да прати повече полицаи 
или да прекъсне железопътните и шосейни връзки по пътя на 
копринените мечти на Германия или Дания? Или може би 
изискват някаква нечувана и потресающа правителствена дек
ларация, която да разтърси света със своите откровения? Не 
са ли достатъчни и не ни ли омръзнаха президентските омлети 
от клишета за европейското ни семейство, за митичната евро
пейска ценностна система и за върховенството на закона - 
декламации, изтъркани като старите ми подметки.

С този мой отказ да подпиша, разбира се, едва ли ще 
наклоня земната ос, нито ще предотвратя надвисналата над 
Европа угроза. Нито ще намаля с една сълза мъката на баща
та Абдуллахман Курди и потреса на цялото човечество пред 
трупчето на удавеното тригодишно момченце Айлан.
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Затрудненията ми с това възвание идват от обстоятелст
вото, че говорим за случващото се бежанско сътресение като 
за нещо, започнало миналия понеделник. А то не е изначалие- 
то на една драма, а третото действие на сюжет, развил се дру
гаде, в друга пиеса, със същия режисьор, но с други действащи 
лица и по друго време. Ако добре помня, то започна с една 
американска лъжа за Междуречието, в която ние ентусиази
рано участвахме и сега и сърбаме попарата. Но никога не се 
разкаяхме или извинихме за съучастието си в съзнателното 
разрушаване на една древна държава в името на западната 
представа за демокрация, с цената на десетки хиляди жертви и 
море от противопоставяния, кръв и страдание. Започна с пъп
чивото американско самочувствие на тийнейджър, стараещ се 
насила да наложи свои ритми и песни в съвършено чуждата 
мелодика на един свят, неспособен да ги възприема, което 
разкъса сложната племенна тъкан на цели държави.

Тези американски децибели не без нашето съпричастие 
разрушиха по време на своите гастроли общества и утвърдили 
се деликатни взаимоотношения между племена, вярвания и 
установени традиции. И тъй, ние от благотворителната орга
низация НАТО, взехме най-ентусиазирано участие по програ
мата „Зелени Балкани" в опита за засаждане на демократични 
теменужки в пясъците на пустинята. Както и в благородните 
усилия за премахването на диктатори, които са държали в от
носително равновесие противостоящи сили в своите непонят
ни за нас общества -  точно така, както банковите системи, кон
сорциумите и тайните общества на Запада по свои си добре 
климатизирани и дискретни кабинети поддържат както чувст
вителното равновесие на западната система, така и вярата, че 
всичко е плод не на диктат, а на свободния ни демократичен 
избор. Такава е пиесата, както казваше дядо ми Къркача!

А ако все пак се касае не за драматична постановка, а за 
дълбоко и спонтанно заболяване на световния органи
зъм, известно е, че добрите лекари започват лечението не
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от последствията, а от причината. И не би ли следвало инте
лектуалците, подписали възванието, като духовни лекари на 
нацията, първо да кажат кой, кога и как започна първото 
действие, който според тях откри кутията на Пандора и заля 
света с бедствия, пожари и смърт?

#КОЙ? -  помните ли този задаван до втръсване вувузел- 
ски въпрос, на който никой досега не даде приемлив отго
вор? Е добре, и в случая с неспирния поток от бежанци и 
емигранти няма ли и ние да поставим основополагащия 
въпрос #КОЙ? Докато възможният отговор не бъде четливо 
написан и звучно изречен, Европа няма да престане да се 
гърчи в спазмите на собствената си безпомощност. Автори
те на посланието изискват от управниците ни ясна и катего
рична позиция, но и те, самите автори, не я заемат, като ге
роично размахват юмруци към облаците! Или излагат аргу
менти, потопени в светена вода и църковна тамянова мъг- 
лица -  може би за да разширят кръга от интелектуалци, кои
то споделят тревогите на нашите дни.

Това е една от причините, поради които не искам да под
пиша. Защото съм чувал какво някои от вече подписалите го
ворят помежду си след втората ракия. Но сега искам не да го 
чуя отново, а да го прочета! Не че не го знам, но то трябва да се 
изрече пред нацията и напише без хитрувания, четливо, на ки
рилица. И после подписано! Отново задавам въпроса: какво 
всъщност искат авторите на това -  нека ми простят искреност
та -  елементарно, учудващо повърхностно, равнодушно и ли
шено дори от намек на социално съчувствие и солидарност 
писмо, угрижено преди всичко за спокойното протичане на 
сутрешната литургия в европейските християнски храмове.

Защото авторите ясно изразяват основната си и впро
чем единствена тревога: „Пред очите ни се извършва опит 
за превземане на Европа и унищожаване на християнската 
цивилизация". Същото или нещо подобно правеха навреме
то евреите с арийската цивилизация. И 6 милиона от тях си
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го получиха! Е добре, нека я защитят от унищожение, тази 
„християнска цивилизация", макар че по-малко от 5 процен
та европейци заявяват, че ходят на църква!

А и при подобна „християнска" постановка на въпроса за 
проблемите и бъдещето на Европа, какво да се прави с Алба
ния, Босна, Косово, немалка част от Македония и европейската 
територия на Турция, които, ако се вярва на географските кар
ти, също се намират в Европа? А накъде с почти двата милиона 
турци в Германия, които от десетилетия се трудят там честно и 
добросъвестно? И с над 4-те милиона мюсюлмани във Фран
ция? И въобще с 53-те милиона поклонници на Аллах в Евро
па? Да им разрушим ли джамиите, както навремето партайге- 
носе Хитлер тури надеждно начало с опожаряването и разру
шаването на синагогите в Германия и Австрия? А след джами
ите какво да правим с храмовете на неизвестния ми брой 
адепти на Йехова, Буда, Шива или Кетцалкоатъл?

Но в този неприемлив и тревожен за мен „християнски" 
контекст на емигрантския проблем как да се отнесем към она
зи сияйна кохорта от мислители, философи и поети, които още 
от късното Средновековие и Ренесанса до наши дни са вписа
ли извечните ценности на юдаизма, християнството, мохаме- 
данството, будизма и индуизма в нови духовни и социални 
системи, които превърнаха Стария континент в извор на вели
ки и основополагащи нови идеи и глобални проекти, непред
видени в църковния канон и царството небесно? Имат ли те и 
сега място в застрашената не само от исляма, а и от появата в 
Германия на атомни бомби, 80 пъти по-мощни от онези в Хи
рошима и Нагазаки, Европа? И някои от идеите на онези вели
ки социални мечтатели от Волтер до Маркс не представляват 
ли вратичка към някакъв възможен изход?

Колко утешително е, че вместо банализираните съжде
ния за „християнските ценности" католическият свят днес 
има папа, призоваващ за коренно световно преустройство, 
който води най-приятелски разговор с комуниста Фидел
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Кастро и държи речи пред гигантския образ на Че Гевара! 
Дали и той, папа Франциск, не заплашва „християнската ци
вилизация" на Европа, господа и другари, подписали писмо
то? И във връзка с печалната вълна от бежанци, в тази зап
лаха ли според вас е заровено кучето?

И ти, скъпи мой приятелю, Хайгашот, забравил ли си как 
България първа отвори вратите и сърцата си за арменските 
бежанци -  твои предтечи. Вярно, те са били християни, но 
не заради това получиха състрадание, хляб и убежище у нас, 
и не затова Яворов писа онова вълнуващо с дълбокото си 
човеколюбие стихотворение!

Не знам изхода от положението,
макар че напоследък той започна да се мержелее на 

хоризонта -  аз съм от самодейния ансамбъл за политически 
песни и танци, но бих подписал например едно възвание 
към министъра на външните работи милостиво да пропуска 
руските самолети за полет през българската синева, пък не
ка да носят към Сирия аспирин или бомби -  техен проблем! 
Защото един-единствен руски самолет ще свърши повече 
работа по въпроса за бежанците от набързо написани писма 
на новите кръстоносци, защитници на християнска Европа- 
от оцелелите другарчета на Айлан!

И нека завърша с думита на Апостола, който вижда меч
таната си „свята и чиста република" като земя на българи, 
турци, евреи, цигани .. Като не си спомням той да поставя 
религиозни условия или да подозира иноверците в някакво 
покушение срещу християнска България.

Подобен страх не личи и от великите думи в Търновска
та конституция: „Всеки роб, стъпил на българска земя, става 
свободен".

Това е изначалието на Човещината: дай на роба свобо
да, на гладния хляб и на жадния с две шепи вода.

Всичко друго е на следващата страница!
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Мохамед Ибрахим

След края на Втората световна война светът се разделя 
на два основни лагера - източнен блок (комунистически 
държави) и западен блок (капиталистически държави). Ос
вен двата блока се образува движение за необвързаните 
държави. През тази епоха директен военен сблъсък между 
източния и западния блок е невъзможен, поради военната 
мощ и на двата лагера, наличието на ядрени, водородни и 
други оръжия за масово унищожение. Затова съперничест
вото между двата лагера във военен аспект се осъществява 
в регионални и национални войни на другите държави из
вън двата блока. Например Виетнамската война, Израело- 
арабския конфликт, както и множество войни в Африка.

Основната тежест във всички тези конфликти пада 
главно върху две държави: Съединените щати - от западния 
блок, и Съветски съюз -  от източния блок. САЩ губят война
та във Виетнам, с което понасят големи загуби - материални 
и морални, включително и много човешки жертви. Това ста
ва повратен момент за промяна в стратегията, която следва 
по-нататък в такива войни.

Намесата на Съветския съюз в Афганистан с цел подк
репа на комунистическия режим на Нажиб Аллах бе грешка, 
изпозвана много добре от САЩ, които вербуват Осама Бин 
Ладен, произхождащ от влиятелна саудитска фамилия. С по
мощта на идеологията на уахабизма и на саудитските фи
нанси започна мобилизация от цял свят на т. нар. муджахи- 
дини, тренирани в Пакистан и вкарвани оттам през граница
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та с Афганистан. Идеята е сблъсък между крайния ислям и 
неверните комунисти, инструмент от който се възползва до 
краен предел западният блок.

Съветският съюз губи сблъсъка срещу ислямистите, 
подкрепяни изцяло от САЩ и Западна Европа и редица 
арабски държави. „Муджахидините" са възхвалявани от За
пада и на тях им се предоставя политическа, медийна, фи
нансова, военна подкрепа. Мисията е изпълнена - отслаб
ване на Съветски съюз и като следствие -  разпадане на ко
мунистическия блок.

Огромният потенциал на Руската федерация продължа
ва да бъде голяма заплаха за господството на САЩ. Затова 
на мястото на „борбата с комунизма" те започнаха „борба с 
тероризма". Инструментът за тази борба е същият: местни и 
чужди муджахидини, подкрепени от Запада, започват „све
щена война" за откъсване на Чечня и други области на севе
рен Кавказ от Руската федерация като първа стъпка за раз
падане на цялата федерация.

Една голяма държава, която заема стратегическо геог
рафско положение в югоизточна Европа и продължава да 
оказва съпротива на американската политика за налагане на 
глобализма в Европа и в света, бе Югославия. Спрямо тази 
федерация отново бе използван ислямът за запалване на 
един жесток конфликт, при което също така са мобилизира
ни муджахидини от цял свят, които да се бият в Босна, а след 
това и в Косово.

В Югославия имаше над 7 млн. смесени брака между 
християни и мюсюлмани и нямаше никакви индикации за 
запалване на този конфликт по времето на Студената война.

През 2003 г. САЩ нападна и окупира Ирак. Причината 
беше, че уж Ирак притежава оръжия за масово унищожение 
-  „факт", който в последствие се оказа лъжа. Истинската 
причина за тази окупация беше разделянето на Ирак на три 
държави на религиозен и етнически принцип и трайното
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свързване на всяка от новите държави със западния свят и 
експлоатиране на благата на тази богата държава. За да има 
напрежение между сунити и шиити, в Ирак бяха поставени 
бомби от чужди служби, както в шиитски, така и в сунитски 
джамии. Опостушителен бе резултатът от това действие, ко
ето продължава и до ден днешен. Слабата централна власт 
на новото иракско правителство и опитите за създаване на 
омраза между сунити, шиити и кюрди в Ирак създаде бла
гоприятни условия за екстремизъм при сунитите както и 
при шиитите и възникването на „Ислямска държава" в Ирак.

Либия е една от най-богатите държави в света на неф
тени залежи. Огромна територия с еднолично управление 
на един лидер, който бе на власт от 1969 г. и не бе контро
лиран от Запада. В края на 2010 г. бяха провокирани масови 
прояви на либийски граждани и изфабрикувани медийни 
реакции от страна на либийската армия и набързо беше гла
сувана резолюция в ООН за забрана на полети на либийски 
военни самолети, което бързо бе използвано от силите на 
НАТО, финансирани от Катар, която изигра ролята на черна
та каса в създаване на така наречената „Арабска пролет". За 
свалянето на Моамар Кадафи бяха използвани терористите 
на Ал-Кайда, начело с Абдел Хаким бел Хадж - терорист от 
афганистанската война, впоследствие с „изчистено" име, 
който стана председател на революционния военен съвет 
на Либия. Тази политика на Запада в новата Либия породи и 
продължава да поражда създаването на много терористич
ни групировки, които се бият помежду си, но и представля
ват опастност за съседните страни, като и до ден днешен 
влизат терористи в Тунис и Египет и налагат терор над на
рода и на двете държави. Дестабилизацията и на тези три 
държави всъщност ги прави лесна мишена за експлоатация 
от страна на Запада, пък и създава предпоставки за разде
лянето им на по-малки държави в бъдеще.

В продължение на 1400 години от възникването на Ис
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ляма мюсюлмани и християни живеят на територията на Ли- 
ванте „Шам". Това са Сирия, Ливан, Йордания и Палестина. 
Християнските храмове свидетелстват за мирното съжител
ство между двете религии през целия този период. В град 
Маалуля, който се намира на 50 км. северно от Дамаск, ко
ренното население, състоящо се от мюсюлмани и христия
ни, продължава да говори на арамейски език -  „езика, който 
е говорил Христос". Всичките църкви, манастири, параклиси 
продължават да съществуват от ранната зора на християнс
твото в тези земи. Там са и храмовете, които са били посе
щавани от християни от цял свят, както и от местни мюсюл
мани, които често са правели курбани, защото вярват в свя- 
тостта на тези християнски храмове. След това обаче прис
тигнаха т. нар. революционери, борещи се „за свобода", и 
признати от Запада за „умерена опозиция", макар в действи
телност те да са съставени от различни ислямистки екстре- 
мистки групировки, начело с терористичната организация 
Ал-Кайда в Сирия, която се нарича Джабхат Ал-Нусра. Тези 
терористични групировки всъщност започнаха да унищо
жават тези исторически религиозни паметници, а и да пору- 
гават иконите и кръстовете, като освен това много от тях бя
ха изнесени и продадени в чужбина.

В центъра на стария град Хомс се намира църквата „Де
ва Мария", построена през 57 г. от н. е. Хората я наричат „Ом 
аззенар", който в превод от арабски означава „притежаващ 
колан", защото в нея се намира колана на Дева Мария. Тази 
църква е била опожарена и ограбена чак през 2012 г., при 
това от същите ислямистки „умерени" революционери.

В центъра на Дамаск се намира джамията „Омаядите", ко
ято е най-голямата и свещена джамия в Сирия, а и в която се 
намира гробът на Свети Йоан Кръстител. Този гроб е смятан за 
свещено място както от мюсюлмани, така и от християни.

Сирия бе една от най-светските държави в Средния из
ток. Гореизброените примери свидетелстват за мирното
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съжителство на християни и мюсюлмани. В нея цареше мир 
и прогрес в много различни аспекти, а и икономическа 
стабилност. Тя беше без външен дълг. Политиката на 
Сирия беше самостоятелна и не съответстваше на поли
тиката и правилата на глобализма. Сирия имаше силна 
армия, факт, който правеше чуждата директна агресия 
много трудна, за да бъде осъществен либийския сцена
рий. В същото време правителството имаше, а и продължа
ва да има голяма подкрепа от народа, затова сценарият, 
който беше използван в Тунис и в Египет, а и с който свалиха 
властите за броени дни, не проработи в Сирия. Излизаха хи
ляди, които протестираха срещу „режима", но в същото 
време излизаха милиони в подкрепа на правителството. 
Медийните манипулации и лъжесвидетелствата успява
ха в международен план, но се провалиха в самата Си
рия. В този момент бяха въоръжени отделни малки групи с 
цел създаване на хаос и разклащане на правителството, но и 
това не успя. Чак тогава вече се намеси Западът и принуди
телно бяха отворени всички външни граници на Сирия за 
приток на терористи от цял свят. Редица западни и незави
сими журналистически разследвания доказват пристигането 
на муджахедини от цял свят в Турция, а от там те се прех
върляха и прехвърлят в Сирия. Американският ТВ канал 
CNN излъчи репортаж от аерогарата в Хатай с интервюта на 
чужди граждани, пристигащи директно от техните държави 
и съпровождани до границата със Сирия, а после вкарвани 
на територията на страната с помощта на екстремистки мю
сюлмански групировки. Тези терористи бяха и продължават 
да бъдат финансирани и въоръжавани от Катар, Саудитска 
Арабия и Турция, при това и с благословията на Запада. Те
рористи идват от цяла Европа и безпроблемно пътуват за Ал 
Джихад в Сирия. Европейските държави подценяват опас
ността от това тяхно свободно придвижване, забравяйки, че
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те са главорези и изпълняват стотици самоубийствени атен
тати сред мирното население; унищожават инфраструктура
та на Сирия, което реално прави животът там невъзможен, а 
и създава предпоставки за вълни от бежанци към самата Ев
ропа. От друга страна, тези които се връщат в собствените 
си държави, стават опасни и за мира в цяла Европа. Амери
канският сенатор Джон Маккейн идва лично в Северна Си
рия и се срещна с лидерите на Джабхат Ал-Нусра, оказвайки 
силната си подкрепа в тяхната „свещена борба".

Споменатите примери за войни и събития вървят вина
ги в една посока и това не е плод на случайността, а е добре 
измислена стратегия, която бе създадена в центровете за 
дългосрочни стратегии на победителя от Студената война. 
От една страна, се намираме пред неизбежното подчинява- 
не на различните народи на превъзходството на либерална
та западна демокрация, която според Франсис Фукуяма вече 
няма сериозни идеологически съперници. От друга, ставаме 
жертви именно на действията на такива сериозни идеоло
гически съперници на либералната демокрация по западен 
модел, каквито са ДАЕШ (като основен техен изразител). Т.е. 
виждаме реализацията на концепцията на другия атлантист 
С. Хънтингтън, „The West and The Rest" („Западът и всички 
останали"), която пък беше използвана от бившия амери
кански президент Джорж Буш младши преди войната в Ирак 
през 2003 г. На брифинг пред журналисти самия президент 
Джордж Буш заяви, че тази война е кръстоносен поход. До
ри български медии отразиха събитието.1

През 2011 г. президентът Обама взе решение да изтегли 
американската армия от Ирак, защото новата тежест на 
американската стратегия ще се премести в далечния изток.

1 Буш: Започваме кръстоносен поход срещу тероризма. Вести, 17 септември 
2001 http://www.vesti.bg/novini/bush-zapochvame-krystonosen-pohod-sreshtu- 
terorizma-333791.
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От това виждаме как се подрежда пъзелът -  война срещу 
исляма и подготовка за война срещу конфуцианството.

Сблъсък на цивилизации, базиран на културен и рели
гиозен принцип, няма. Християните, които се намират в мю
сюлманските държави, не одобряват западната политика в 
техните държави и се противопоставят срещу нея, а умере
ните мюсюлмани (мнозинството от ислямският свят) и хрис
тияните в мюсюлманските държави водят борбата и войната 
срещу ислямския тероризъм и екстремизъм, което реално е 
и срещу политиката на Запада.

Съществува и една друга концепция, която обаче съв
сем преднамерено не се популяризира пред световната, 
континенталната, регионалната или конкретна национална 
общественост. Това всъщност е концепцията за диалога 
между цивилизациите, и тя е подкрепяна от редица дър
жави като Русия, Иран и Сирия. Тази концепцията бе изло
жена пред общото събрание на ООН през 1998 г. от бившия 
ирански президент Мохамед Хатеми. Тя целеше спиране на 
конфронтация или на войни, като средството, с което тряб
ваше да се решават противоречията или конфликтите, след
ваше да бъде единствено диалогът. Това го видяхме в пос
ледното споразумение между Иран и групата на 5 плюс 1, 
касаеща иранската ядрена програма. Тъй че, определено и 
категорично смятаме, че единствено и само на масата на 
дипломатическите преговори и политическите диалози, а не 
на бойните полета, може да бъде постигнато такова разре
шение, което да сложи край на трагедията на Сирия.
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Проф. д.ф.н. Васил Проданов

1. Характерни за лявото теоретическо и политическо 
мислене, политики, партии и системи са извеждането на 
преден план в анализа на различни проблеми на норматив
ния идеал за равенството, на първо място социално-ико
номическото равенство. За да разберем ставащото днес, 
трябва да имаме предвид, че то е свързано с периодични 
цикли на капитализма, при които неговата експанзия води 
до върхова фаза на господство на финансовия капитал и 
доминираща хегемонна сила, рязко нарастване на неравен
ството и след това до движение към мултиполярен свят, 
войни, разпадни процеси, появата на нови държави, само- 
затваряне на държавите.

2. Първият такъв цикъл е през XVI век по времето на 
капитализма, създаден от Генуа, Флоренция, Венеция в сим
биоза с Испанската монархия, когато започват Великите ге
ографски открития и движението към „новия свят". Негови
те противоречия в низходящия му цикъл водят до 30 го- 
дишната религиозна война в Европа между 1618 и 1648 г. 
Вторият цикъл е през XVII-XVIII век по време на холандска
та хегемония и завършва с Наполеоновите войни през 1815 
г. Третият е с възхода на Великобритания като хегемон през 
ХІХ век. Завършва с края на Втората световна война, която 
бележи връх в преселението на хора. Четвъртият започва 
във времето на налагаща се американска хегемония в бипо- 
лярен свят след Втората световна война и стига своя връх в 
края на ХХ век с разпада на СССР, а финансилизацията се
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съпровожда с хуманитарно-светогледната нагласа на пост- 
модернизма и постсекуларизацията. От първото десетиле
тие на ХХІ век започва низходящият цикъл на тази вълна, 
свързан с нова тенденция на мултиполяризация, нараства
що количество войни, хаос и ускоряващи се бежански и 
емигрантски вълни.

3. Лявото, разбрано като идеологии, политически дви
жения и сили, политики, насочени към социално- 
икономическо равенство, се появява в различни версии на 
всеки от тези четири етапа. При върховия етап на първия 
цикъл, когато постепенно ще започне битка за нов хегемон, 
се ражда през 1516 г. „Утопия" на Томас Мор. През 1602 г. ще 
се появи „Градът на слънцето" на Томазо Кампанела. Още на 
този етап лявото ще се представя като възможно само като 
се обособи от капитализма, колкото се може по-далеч от не
говите въздействия.

4. На втория цикъл на развитие на капитализма нача
лото на лявото е поставено с движението на дигерите или 
левелерите, начело с техния идеолог Джерад Унистенли 
през 1649 г. по време на английската буржоазна революция. 
Върховият му етап е по време на Френската буржоазна ре
волюция, където то е свързано с радикалните крила на учас
тниците във Френската революция. Неслучайно самото по
нятие за ляво се ражда по време на революцията и обозна
чава тези, които сядат от лявата страна на Националното 
събрание и са за радикализацията на революцията. През 
1796 г. е „Заговорът на равните", начело с Франсоа Бабьоф.

5. Третият етап на лявото идва по времето на възхода 
на Великобритания през ХІХ век като световен хегемон и 
първата индустриална революция, когато се раждат марк
сизмът и свързаните с него партии. Маркс вижда бъдещето 
като интернационална победа на лявото в резултат на ед
новременно преодоляване на капитализма в целия свят. То
ва ляво изпада в криза и се разделя на две крила преди
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Първата световна война в края на експанзията след един 
възходящ цикъл на капитализма и еднополюсен свят по по
сока на криза и мултиполярен свят, движение към втора ин- 
дустриална революция, самозатваряне за емигранти и тър
сене на социално-икономическо равенство в рамките на со- 
циалната кейнсианска държава в капиталистическия център 
и държавния социализъм в полупериферията и периферия
та на световната система.

6. Четвъртият етап на лявото идва след Втората све
товна война в условията на биполярна капиталистическа и 
социалистическа световна система чрез дейността на соци
алдемократически и комунистически партии. И едните, и 
другите имат успех в степента, в която затварят своите по
литики в рамките на националните държави. Неговият вър
хов период е 70-те години на ХХ век, когато капитализмът 
излиза от национални граници по посока на нова експанзия 
чрез глобализиране, преход към трета индустриална рево
люция, победа над СССР и държавния социализъм, налагане 
на монополярен свят и Вашингтонски консенсус. Това мар- 
гинализира комунистическото ляво, либерализира социал
демократическото ляво, пренесло голяма част от конфлик
тите от сферата на икономиката в културата и прегърнало 
мултикултурализма, превърнал се в обща негова територия 
с неолиберализма. Всъщност ляволибералният мултикулту- 
рализъм на джендър, трансджендър и културни права като 
четвърто поколение права е резултат на провала на левия 
радикализъм от 60-те години, когато социално-иконо
мическото равенство е заменено с акцент върху равенство в 
културни права и мултикултурализъм, и то точно когато, 
обаче, започна и тенденцията на ново нарастващо социал
но-икономическо неравенство. В това отношение либерал
ните леви съвпаднаха във вижданията си с неолибералите, 
които искаха глобален свободен пазар, за да снижават цена
та на труда и мултикултурализмът им беше подходящ като
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инструмент за тази цел.
7. В момента се намираме в долната част на нов цикъл 

на криза след край на глобализационната експанзия на ка
питализма, водеща до нарастващи неравенства, олигархи- 
зация и конфликти в глобален план, тенденция на движение 
към мултиполярен свят и четвърта индустриална револю
ция. Тези противоречия на глобализирания капитализъм 
доведоха до криза на модерността, постсекуларизация, зав
ръщането на религията и религиозните конфликти, усеща
ния за нова „30-годишна религиозна война". Те са свързани 
с четвърто в цикличната история на капитализма глобал- 
но преселение на народите, на което либерали, консерва
тори и социалисти реагират по различен начин.

8. Либералите го възприемат в дискурса на човешките 
права, мултикултурализма, политическата коректност и то
лерантност, тяхна любима мантра са универсалистичните 
„европейски" и „евроатлантически ценности", които са иде
ологическа завеса, имаща две основни функции. Първата от 
тях е да прикрие реалните икономически противоречия и 
структурно насилие, рязко засилени от неолибералния ка
питализъм в началото на ХХІ век. Втората е легитимацията 
на глобалното движение на работната сила, обслужваща 
транснационалния капитал. Моралистично се възмущават 
от „езика на омразата", но пренебрегват реалностите, които 
го пораждат - невиждан скок на неравенството в света или в 
едно общество като българското, в което милиони хора се 
чувстват ограбени и то се тресе от омраза като буре с барут, 
насилието расте, а декласацията и пауперизацията създават 
милиони хейтъри по социалните мрежи и в реалния живот.

9. Консерваторите гледат негативно на вълната от ми
лиони имигранти като виждат в нея религиозна и цивилиза- 
ционна опасност за Европа, на което се реагира съответно 
чрез противоположен на либералния универсализъм пар- 
тикуларен етнически, националистически, религиозен и ци-
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вилизационен дискурс. Доналд Тръмп например говори 
срещу либералната „политическа коректност като усмири
телна риза" и, противопоставяйки се на имигрантите, печели 
на своя страна бялата работническа класа. Консерваторите в 
САЩ говорят за „семейни ценности" и традиции. Този тип 
консервативни реакции имат различни проявления, в край
но десните си версии те стават крипто и протофашистки. 
Противоречията между социалноикономическо неравенст
во и либерален мултикултурализъм водят до превърнати 
консервативни религиозни, цивилизационни, етнически, 
националистически форми на запазване на капитализма 
чрез обособяването му в съответни граници от нарастваща
та несигурност и конфликти. В степента, в която левите ос
тават по-ангажирани с един интернационален дискурс и 
подкрепа на имигрантите, големите печеливши, привлича
щи и тяхна социална база са консервативните сили.

10. Социалистите би трябвало да интерпретират ста
налото в социално-икономически термини като част от кла
совите противопоставяния и анализи, както и в контекста на 
взривно нарастващото неравенство, включително и нови 
форми на абсолютно обедняване. На практика обаче левите 
се разцепват в своите интерпретации в две доминиращи по
соки -  либерална и консервативна, съответно чрез търсене 
решения в контекста на глобализирания пазар или в рамки
те на затварянето на съответна територия. В условия на мул- 
типолярен свят и засилващи се конфликти, както в предход
ни периоди по-голяма вероятност за успех лявото може да 
има, ако се ограничи на определена територия и блокира 
нежелателни външни въздействия, включително и мигрант- 
ските вълни, родени от глобализирания капитал. Така е ста
вало на предходни етапи от времето на намиращата се на 
далечен остров „Утопия" на Томас Мор, през силната соци
алдемократическа държава през XX век, вземаща прогре- 
сивно-подоходен данък от богатите капиталисти до 90 %, и
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се стигне до социалистическата система на държавен соци
ализъм, отделена с „желязна завеса" от капиталистическия 
свят. Противоположната универсалистична неолиберална 
посока е свързана със засилващи се противоречия на гло- 
бализирания капитализъм, водещи до непрогнозируеми 
конфликти и разпадни процеси, включително и за левите 
сили, които в различна степен са обвързани с нея във вре
мена на нарастваща криза на социалната държава, и имиг
ранти, свалящи цената на местната работна сила и увелича
ващи прекариата, броя на безработните и търсещите соци- 
ална помощ.

По принцип либерализмът обслужва експанзията на ка
питала, докато консерватизмът го защитава при рязко на
растване на противоречията от нея и крайните версии на 
тази защита приемат формата на фашистки, неофашистки, 
религиозни, националистически конфликти. Навсякъде в 
Европа и Америка в условия на нарастваща имигрантска 
вълна левите се люшкат в едната посока към социално- 
либералния мултикултурализъм, при което позицията им 
съвпада с интернационализма на глобалния капитал, и в 
другата посока на консервативна защита на национални 
граници и цивилизационна, религиозна, национална иден
тичност. Една част от тях или от техни бивши привърженици 
се противопоставят на идването на бежанци с цел защита на 
местната наемна работна сила, при което позицията им съв
пада с тази на консерватори, акцентиращи върху национал
на и цивилизационна идентичност, с което едновременно се 
запазва капитализмът, но и се реагира на страховете на мес
тните работници и прекариат от конкуренцията отвън. В За
падна Европа и без това има кризисни процеси в социалната 
държава и нарастване на неравенствата, с които левите пар
тии трудно се справят. Миграционните потоци засилват 
кризата, тъй като социалната държава по принцип предпо
лага силни граници и ограничения за движението на факто
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рите за производство. Лесно проницаемите граници са удар 
по левите политики и поставят техните поддръжници в още 
по-трудна позиция. Затова и през последните години в За
падна Европа наблюдаваме, че известни леви журналисти 
или политици започват да демонстрират крайно антиимиг- 
рантски позиции. Ярък пример в това отношение е участ
ничката в антифашисткатата съпротива лява италианска 
журналистка Ориана Фалачи, която мина на консервативни 
позиции, говорейки за заплахите за превръщането на Евро
па в „Евроарабия" от прииждащите мюсюлмани и араби и 
дори бе принудена да бяга в Америка, тъй като те започнаха 
да я съдят за това, което пише. Другият е Тило Сарацин, член 
на ГСДП, който издаде в 2010 г. книгата „Германия се само- 
ликвидира", имайки предвид отвореността и за имигранти, 
за което бе уволнен от поста зам.-управител на Централната 
банка на Германия. Ръководството на ГСДП заговори дори 
за прекратяване на членството му в нея, заради изразените 
от него възгледи, но в крайна сметка през 2011 г. се отказа 
да направи това, особено като се има предвид, че социоло
гическите изследвания показваха, че близо половината от 
германците споделят неговите възгледи.

Такива тенденции има и в България, където изявени ле
ви интелектуалци реагират на бежанската вълна в либерал
на или консервативна посока. Има такива, които говорят за 
солидарност с бежанците от страна на „богатия Север", как
то и за „българското гостоприемство". Противопоставят се 
на това на емигрантската вълна да се гледа като опит да се 
унищожи „християнската цивилизация", т.е. против са циви- 
лизационните интерпретации на ставащото. Има обаче и та
кива, които виждат в имигрантите опасност от нашествие и 
(подобно на Ориана Фалачи и Тило Сарацин) се страхуват от 
прииждащите бежанци, които може да завоюват „християн
ска Европа". В единия случай имаме реакции сходни с тези 
на ляв либерал, в другия - на ляв консерватор.
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В Централна и Източна Европа можем да наблюдаваме 
по-силни проявления на консервативни реакции, които карат 
представители на левицата да симпатизират например на по
литиката на консервативния Виктор Орбан в Унгария. Причи
ните за това са по-малките възможности в този регион за ус
пешна социална държава, заплашван допълнително от бе
жанците, които повишават безработицата, допринасят за и 
без това голямото неравенство в тях. Източноевропейски 
държави като България, в които социално-икономическите 
неравенства придобиват и значими етнически, а и религиоз
ни измерения, имат минимизирани възможности да интегри
рат дори своите традиционни етнически общности като ци
ганите и турците. По времето на реставрацията на капита
лизма те претърпяват процес на ускорена дезинтеграция, 
проявяваща се в нарастващи етнически дистанции и реисля- 
мизация на цигани и българомохамедани, каквато не е наб
людавана от Освобождението насам. На този фон интеграци
ята на мюсюлмански бежанци от Близкия Изток изглежда 
утопия, което ражда и консервативните реакции, включител
но и от хора, които принадлежат на левицата.

Една действително лява интерпретация на бежанската 
вълна би следвало да анализира, първо, противоречията на 
капитализма, които я пораждат, и второ, противоречията, 
които тя носи със себе си сред наемните работници в стра
ните, в които отиват имигрантите. От една страна, важна 
нейна причина е социално-икономическото неравенство 
между равнището на живот в периферни и полупериферни 
страни и това в капиталистическия център. От друга страна, 
движението на имигрантите към капиталистическия център 
засилва неравенствата вътре в него, води до защитни реак
ции, от които лесно печелят консервативни, криптофашист- 
ки, протофашистки и неофашистки сили. Лявата интерпре
тация на тези процеси би следвало да се извършва в терми
ните на съответната логика на функциониране на капита
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лизма и неговите социално-икономически противоречия, а 
не в идеологическата рамка на индивидуалните права, то
лерантност и морализация, както правят либерали и неоли- 
берали, нито чрез дискурса на религиозни, цивилизацион- 
ни, етнически, националистически противопоставяния, как
то правят консерваторите. За левите проблемът не е дали 
ислямът например е добър или лош, вярно или невярно ин
терпретиран, за което се карат либерали и консерватори, а 
защо днес в условията на неолиберален капитализъм той 
играе тази роля, как капиталистическите противоречия во
дят до ситуация, че в така нар. „общество на знанието", в ко
ето има повече учени и се генерира повече научно знание 
от всякога преди това в историята, се осъществява връщане 
към религиозни войни, типични за средновековието.

Глобализираният капитал е заинтересован от движени
ето на всички основни фактори на производството и особе
но финанси, стоки, услуги, хора, за да може така да печели 
максимално от тях. След рухването на СССР и източноевро
пейския социализъм такива ограничения във формата на 
силни държави и авторитарни управления в Африка и Близ
кия Изток изглеждаха пречка за възможностите на този ка
питал да извлича ресурси от всякъде и бяха организирани 
серията от американски нападения срещу Ирак, Афганистан, 
Либия, серия от цветни революции в различни държави. То
ва обаче доведе до допълнително нарастване на неравенст
вото и невъзможност за налагане на ред и порядък на съот
ветните територии, паралелно с наличието на огромна де
мографска маса от хора, които изпаднаха в бедствено със
тояние. Усилиха се хаосът, разпадните процеси, военните 
конфликти и при наличието на възможности за движение на 
огромни разстояния стотици милиони хора започнаха да бя
гат от съответните периферни райони. Това глобално дви
жение всъщност е израз на противоречията и експлоатаци
ята, които носи със себе си глобализирания капитал.
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В търсенето на идейна опора големи маси от хора, кои
то се чувстват угнетени, загубили, експлоатирани, се обръ
щат към миналото и реагират консервативно и неоконсер- 
вативно, акцентирайки на значението на религията и свър
заните с нея идентичности, на сакралното, въплътено в ре
лигията или националните и етнически идентичности. Това 
поражда цивилизационните противоречия на мултиполяр- 
ната глобална капиталистическа реалност, в която изблед
нява блясъкът на така нар. „американска мечта" и „евро
пейска мечта" и има тенденция за възраждане на различни 
национални, цивилизационни, религиозни „мечти".

В дългосрочен план това е само преходно състояние 
към една все по-неравновесна система, към бифуркации, 
изискващи нова стратегическа визия на сегашните леви пар
тии отвъд тази система. От бифуркацията, в която ще преби
ваваме следващите няколко десетилетия, може да се тръгне 
към два различни сценария. Първият от тях е сценарият 
„Трета световна война", на основата на цивилизационни и 
религиозни противоречия, който вече върви с Ислямска 
държава в Близкия Изток, и „новата студена война" на Запа
да с Русия, в която България е обявена за „фронтова държа
ва". Този сценарий в перспектива може да има различни 
проявления, включително и на Оруеловския „Биг Брадър" - 
няколко воюващи световни диктатури на основата на нови
те технологии. Вторият сценарий е на свят отвъд неолибе- 
ралния капитализъм.
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МИГРАЦИОННИТЕ ВЪЛНИ ДНЕС -  
НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Проф., д-р Искра Баева

От десетилетия и столетия Европа приема хора от други 
континенти, потърсили спасение или по-добри шансове, за да 
продължат живота си. От този опит могат да се направят мно
го изводи за възможностите и ограниченията на Стария кон
тинент да приобщава мигранти към европейската цивилиза
ция. Миналият опит може да бъде полезен и в днешната ситу
ация, която изправя обединена Европа пред едно от най- 
големите предизвикателства в цялата и история. За да напра
вим верни изводи обаче, първо, трябва да познаваме големи
те миграционни вълни поне в периода след Втората световна 
война, както и начинът, по който Европа се справя с тях.

Първите големи преселвания на хора след Втората све
товна война са предизвикани от промените в държавните 
граници -  на Германия и на някои държави от Източна Ев
ропа. На принудителна миграция са подложени германците, 
които по времето на Третия райх са се опитали да наложат 
на Европа своя нов ред. След военния крах идва възмездие
то -  7 млн. германци са изселени от Силезия, Померания и 
Източна Прусия; над 3 млн. -  от Судетската област в Чехос
ловакия; повече от два милиона - от Полша и СССР; още 2,7 
млн. -  от балканските Югославия, Румъния и Унгария1. Какво

1 Джуд, Т. Миналото е друга страна: мит и памет в следвоенна Европа. Ч. 1. - 
Либерален преглед, 8 юли 2013, http://librev.com/index.php/discussion-
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става с това цивилно население? Стотици хиляди умират по 
пътя към новите си домове, а останалите търсят нов живот в 
орязаните германски територии. Най-много прокудени гер
манци усядат в югоизточната провинция Бавария, която е в 
американската окупирационна зона и по тази причина там 
има по-големи възможности за изхранването им. Бавария 
приема около милион судетски немци, половин милион си- 
лезийски и още половин милион от другите източноевро
пейски територии.

Има и доброволни следвоенни миграции. Над милион 
поляци от Западна Украйна и Западна Белорусия (т.нар. Из
точни покрайнини) се насочват към нова Полша, още толкова 
се завръщат от принудителен труд в Третия райх2. На свой 
ред от Полша към Съветския съюз се насочват около половин 
милион украинци, белоруси и литовци. Тези милионни маси 
хора трябва да бъдат настанени, изхранени, да им се намери 
работа, а пък децата им да се изучат, за да имат шанс за дос
тойно бъдеще. В трудните първи следвоенни години това е 
осъществено с помощта на приемащите държави, но и благо
дарение на средствата, предоставени от победителите. Тряб
ва да имаме предвид и психологическата готовност на евро
пейците след изпитанията на продължилата шест години 
война да жертват богатия си и спокоен живот в името на сът
рудничество между хората и на усилията за запазване на ми
ра. Възроденото чувство на солидарност помага за няколко 
години бежанците да бъдат настанени и приобщени. Евро
пейските държави се стабилизират и благодарение на аме
риканската помощ по Плана „Маршал" за западната половина 
на континента и на не толкова щедрата, но крайно необходи
ма помощ на Съветския съюз за източната.

europe-publisher/2106-1.
2 История на бягствата от и към Германия. -  Дойче веле, 18 септември 

2015, http://www.dw.eom/bg//a-18722109.
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Немалко миграции са предизвикани и от политически 
събития. Гражданската война в Гърция прогонва от родните 
им места около милион гърци, а 84 хил. комунисти и техни 
привърженици са принудени да потърсят спасение в източ
ноевропейските страни. Трагедията засяга и 28 хиляди деца 
от прогонените семейства, които често се оказват отделени 
от близките си, но и принудени да живеят в различни държа
ви в продължение на години3. Отново по политически при
чини напускат родината си 200 хиляди унгарци след Унгарс
ката революция от есента на 1956 г.4 А новото сътресение в 
Източния блок от 1968 г. предизвиква напускането на 20 хил. 
полски евреи5 и 100 хил. чехи и словаци. Като изселнически 
процес може да се разглежда и масовото бягство на десетки 
хиляди граждани на ГДР през 1989 г., наречено „гласуване с 
краката" и довело до падането на Берлинската стена.

Изброените до тук миграционни вълни са вътрешноев- 
ропейски, при тях става дума за репатриация или за търсене 
на политически свободи. Затова реакцията на държавите- 
приемници е на солидарност и специални грижи както за ед
нородното в етническо отношение население, така също и за 
политическите имигранти. Но тези следвоенни миграции са 
твърде различни от сегашния проблем, затова и техният опит 
може да бъде по-скоро сравнителен, отколкото поучителен.

След като Европа преодолява следвоенните последици, 
идва ред на икономическите миграции - това е времето на 
гастарбайтерите, насочили се от европейската периферия 
(Италия, Турция, Югославия, Испания, Потругалия) към раз
виващите се с бързи темпове големи европейски страни, на

3 Clogg, R. A Concise History of Greece. Cambridge University Press, 1922, 
p. 141.

4 Баева, И. Източна Европа след Сталин, 1953-1956. Полша, Унгария, 
Чехословакия и България. С., УИ „Св. Климент Охридски", 1995, с. 221.

5 Баева, И. Полският март 1968 г.: властта срещу интелигенцията. -  В: 
Баева, И. България и Източна Европа. С., Парадигма, 2010, с. 178.
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първо място към ФРГ. За периода от 1955 до 1973 г. по прог
рамата за „гости-работници" във ФРГ са създадени работни 
места за 14 млн. души6. След края на програмата обаче пове
чето гастарбайтери остават, викат семействата си и създават 
значителни етнически групи, каквато например е турската в 
Германия. Трудова имиграция има и в социалистическите 
страни - в работния пазар на ГДР са привлечени половин ми
лион чуждестранни кадри, както от другите европейски со
циалистически държави, така и от Третия свят. Специална 
група, наброяваща стотици хиляди, представляват и виетнам
ските работници след края на Виетнамската война.

Паралелно с тези чисто икономически миграции обаче 
се появяват и нови, съпровождащи деколонизацията, която 
оконччателно разрушава световното господство на евро
пейските велики сили. Западна Европа става желана цел за 
бежански потоци, родени от антиколониалните войни. Мет
рополиите са принудени да приемат останалите им верни 
местни поданици. Оформя се траен поток от африканци и 
азиатци към бившите колониални империи, главно към Ве
ликобритания и Франция. Приливът на хора към Европа не 
спира с края на деколонизацията, а постепенно се транс
формира от политически в икономически. Колкото обаче 
по-успешно се развива европейската интеграция, толкова 
по-желано става и обединеното европейско пространство 
за гражданите на нестабилни и бедни държави, разположе
ни около европейския континент или пък притежаващи ис
торически връзки с него. Допълнителен стимул за имигра
цията е и застаряването на европейското население, което 
ражда все по-голяма нужда от работна ръка, идваща извън 
ЕС или извън Европа.

От 50-те години Европа става световен център, привли
чащ търсещите работа. Статистиката показва, че през 1951 г.

6 История на бягствата от...
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чуждестранните работници в Западна Европа наброяват 5,1 
млн. (1,3 % от населението), до 1970 г. те нарастват два пъти - 
10,2 млн. (2,2 %), десет години по-късно през 1980 г. са 15 млн. 
(3,1 %). Процесът продължава -  през 1990 г. неевропейците, 
живеещи и работещи в Европа, са 16,6 млн. (4 %), а до края на 
90-те години достигат 20 млн. души. По този начин чужденците 
в Европа са между 5 и 10 % от населението или 10 до 25 % от 
работната сила на континента. Между 100 и 500 хил. чужденци 
живеят в Австрия, Дания, Норвегия, Испания, Люксембург. 
Най-голям е делът им в трудовите ресурси на Люксембург -  33 
%, на Швейцария и Белгия - по 18-20 %, на Германия и Авст
рия около 10 %7. Тези имиграции са пряка последица от све
товното колониално господство на Западна Европа и могат да 
се разглеждат като своеобразна форма на „бремето на белия 
човек", както Ръдиард Киплинг в края на ХІХ в. формулира 
идеята си за цивилизаторската роля на колониализма.

Нови европейски миграции настъпват и след края на 
Студената война. Те са свързани с разпадането на федера
циите в Източна Европа, най-болезнено от които е разпада
нето на Югославия, която връща в Европа позабравения 
грозен образ на войната. Още през 1991 г. войната за отде
ляне на Хърватия предизвиква насилствено прогонване на 
250 хил. души от домовете им. През 1992 г. ги последват 600 
хил., през 1995 г. още 150-200 хил., а през 1999 г. в Сърбия 
търсят спасение 700 хил. Общият брой на бившите югослав
ски граждани, прогонени от родните си места при разпада
нето на държавата достига 2 млн души8.

Трудовото движение на хора в Европа е стимулирано и 
от правото на свободно придвижване в Европейската ико

7 Повече по темата: Юрин, А.В. Миграционные процессы в странах ЕС и 
пути их регулирования. Москва, 2010.

8 Finlan, A. The Collapse of Yugoslavia 1991-1999. Essential Histories. Oxford, 
Osprey, 2004.
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номическа общност (Европейски съюз), например от 1991 до 
2013 г. в Германия са пристигнали около 17 млн. чужденци 
от други държави от ЕС, както и от трети страни. Между тях 
са и около 200 хил. българи, които в момента живеят, рабо
тят или се учат там.

Какво показва панорамната картина на миграциите в Ев
ропа от средата на ХХ в.? На първо място тя ни води към изво
да, че в миналото Европа е била изправена пред многократно 
по-мащабни предизвикателства с мигранти, които трябва да 
бъдат приети, настанени, да им се намери работа и да станат 
част от новото си отечество, от сегашната миграционна вълна. 
Тогава е ставало дума за милиони, а сега за стотици хиляди, 
които вероятно могат да достигнат и милион за 2015 г. Но съ
ществува огромна разлика между мигрантските вълни от ХХ в. 
и днешната. През ХХ в. големите маси хора се преселват пре
димно в държави, които смятат за свои. Докато днес към Евро
па прииждат хора от други континенти, с други традиции, вяра 
и начин на живот, които търсят не само спасение от преслед
ване и сигурност, а и по-добър живот.

Големият проблем е какво да се прави днес с нараства
щия поток на бежанци и мигранти в контекста на обявената 
още след 11 септември 2001 г. от президента на САЩ 
Джордж Буш Мл. „война срещу глобалния тероризъм". Как 
могат те да бъдат приети, без това не само да застраши си
гурността на европейските държави, но и без да унищожи 
толерантността и гостоприемството, олицетворяващи Евро
па. Проблемът е изключително сериозен, защото отминава
щата година показа, че миграцията предизвиква нарастващо 
разделение и в европейските общества, което е ясно види
мо в засилването на ксенофобската десница, както видяхме
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в изборите в Полша9, а и във Франция10.
Според мен, усилията трябва да се насочат в две посоки 

-  първата е прекратяването на военните конфликти, по
раждащи миграционните вълни, а втората -  необходи
мостта да се положат целенасочени усилия за приобщава
не на имигрантите към европейската цивилизация. Първа
та задача е за политиците, особено за тези, които носят най- 
голяма отговорност за разгарянето на тези конфликти. Вто
рата обаче засяга в много по-голяма степен обществото, за
това искам да кажа нещо за нея.

Историческият опит показва, че идеята за мултикулту- 
рализма като метод за приобщаване на неевропейците, по
търсили в Европа новото си отечество, се провали. Фалитът 
пролича години преди днешната миграционна криза в ев
ропейските прояви на ислямския тероризъм -  атентатът в 
Мадрид от 4 март 2004 г., в който загинаха 192 д.; тези в Лон
дон от 7 юли 2005 г. с 52 жертви, онези от 7 януари 2015 г. в 
редакцията на френското сп. „Шарли Ебдо" с 12 жертви и от 
13 ноември с.г. срещу шест обекта в Париж, олицетворява
щи западния начин на живот (стадион, концертна зала и рес
торанти), при което са убити 130 д. и още 355 са ранени. Те
зи терористични актове са осъществени от европейски жи
тели, които би трябвало да са добре адаптирани, но, вместо 
това, са готови да жертват живота си в името на антиевро- 
пейска религиозна идеология. С други думи, мултикултура- 
лизмът като модел на европейска интеграция на ислямски 
имигранти очевидно не дава практически резултат. Атента
тите, осъществени в Европа от началото на ХХІ в., трябва да

9 На изборите в Полша побеждава евроскептичната партия "Право и 
справедливост". 25 октомври 2016 г., - 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1521495.

10 Шарлот Плантив, Франс прес. Крайната десница черпи сили от кри
зата с мигрантите. 24 септември 2015 г. -  http://e- 
vestnik.bg/23735/kraynata-desnitsa-cherpi-sili-ot-krizata-s-migrantite/.
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накарат европейските политици и държавници да потърсят 
друг модел за интеграция. Според все повече специалисти, 
новият интеграционен модел трябва да бъде базиран върху 
интеграцията на основата на европейския цивилизационен 
модел, отличаващ се със светскост (разделение на църквата 
от държавата), хуманизъм, равенство на жените, достъпно и 
задължително светско образование за всички и т.н.

Нужна е обаче и промяна в политиката към мигрантите, 
която при всички случаи трябва да започне с образованието 
и възпитанието им в европейски дух. Тя обаче не може да се 
осъществи без промяна и на отношението на европейско
то общество към мигрантите. И тук най-важно е образо
ванието и съжителството, а не оградите и отделянето на 
мигрантите в гета.
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Проф., д.ф.н. Орлин Загоров*

Призракът, който броди из Европа днес, се нарича 
„вълна от бежанци и имигранти" от Азия и Африка. Според 
груби изчисления, очаква се техният брой да възлиза на 8
10 милиона души - мъже, жени и деца.

По този път на отчаянието и надеждата за по-добър жи
вот част от тях губят живота си. Така по дългия път, по който 
тези хора прекосяват морета и реки, острови и пристанища, 
непристъпни гори и планини, прекарвайки дни и нощи в 
тъмни и влажни дупки и пещери, в очакване на сюблимен- 
ния момент, когато ще се доберат бавно и мъчително до 
„обетованата земя" на спасението, плащайки скъпо за това 
си начинание на трафиканти и каналджии.

Огромна част от тези човешки маси изминават мъчени
ческия път към спасението в грижа за оцеляване в най- 
широкия смисъл на това понятие.

Има и такива, които бягат от възмездието, защото са 
участвали в терористични действия, тласкани от „търговци" 
с човешкото нещастие.

Други са джихадисти, обезумели от фанатизъм и фун- 
даментализъм. Те са тръгнали и за тази цел са се смесили с 
първите в този ешелон. Напират към Европа, която в техни
те видения трябва да се превърне в част от халифата, пре
тендиращ за световно господство на ислямския фундамен- 
тализъм. Тези, последните, са източникът на основателните

*

Орлин Загоров е академик на Българската академия за науки и изкуства (БАНИ).
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страхове и тревоги на европейците.
От една страна, джихадистите идват с амбицията да ис- 

лямизират християнска Европа. От друга страна, европейс
ките лидери си поставят задачата да ги приобщят към своя 
начин на живот и култура, да интегрират бежанците и миг- 
рантите, превръщайки ги в част от себе си. Дълго време ев
ропейските лидери се заблуждават, че това е възможно чрез 
прилагането на т.нар. мултикултурен модел. Но след три де
сетилетия днес много политици, сред които и британският 
премиер Дейвид Камерън и германският канцлер Ангела 
Меркел публично го отхвърлят.

Всичко това още повече изостря противоречивия ха
рактер на подхода към бежанската и имигрантската вълна, 
факт, който има своята предистория. Тя показва, че срещата 
на големи групи от хора с различни социокултурни, етни
чески, религиозни и духовни традиции винаги е била болез
нена, особено в случаите, когато зад тях стоят определени 
политически сили, страдащи от реваншизъм и религиозен 
екстремизъм. Днес сме свидетели на възраждането на този 
геополитически и духовно-идеологически синдром.

Световната мафия и финансираните от нея правителст
ва, реагират на всичко това по един странен начин. Стран- 
ното в случая се състои в това, че в страха си, те забравят 
важни и не по-малко опасни истини. Известно е, че вече це
ли десетилетия потокът от имигранти залива Стария конти
нент. Днес техният брой възлиза на повече от 10 милиона 
души. Част от воюващите на страната на ислямската държа
ва доброволци от Европа, чийто брой надхвърля 5 хиляди 
души, навярно произлизат от техните среди или са жертва 
на манипулациите им.

Истинските виновници в миналото и техните потомци 
днес, отново обладани от страха от възмездие за причине
ната до голяма степен от тях рискова ситуация в съвремен
ния свят и от желанието да съхранят натрупаното по нечис

51



ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ ХУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

топлътен начин богатство и привилегии, предприемат па
радоксални начинания:

-  изолират се в границите на Шенген, а охраната на 
границата възлагат на бедните народи, които нямат вина за 
сегашната криза;

-  издигат палати и ги превръщат в укрепени замъци с 
модерни съоръжения, надявайки се в тях да намерят спасение 
от растящото недоволство на обречените на безработица, не
дохранване и невъзможност за достоен човешки живот;

-  предлагат милиарди долари и евро на отглежданите 
от тях и поставени начело на политическата, икономическа
та, финансовата власт и въоръжени с купени от тях оръжия, 
за да задържат готовите да тръгнат на път потенциални бе
жанци и имигранти...

-  щедро финансират грижливо подбрани от идеологи
ческите централи на НАТО и ЦРУ послушни пропагандисти 
да манипулират и ерозират общественото съзнание, пре
мълчавайки истинските причини за световното зло, насоч
вайки вниманието единствено върху глобални геологични 
трансформации и върху нарастващата роля на интернет, 
роботика, религиозен фанатизъм, егоизма на националните 
държави, етнорелигиозни конфликти, и т.н., които безспор
но играят важна роля за бежанските и мигрантските вълни. 
Но има и други, при това не по-маловажни причини, пре
мълчавани в техните проповеди.

Става дума за борбата за глобално надмощие, екологи- 
ческата катастрофа, ненаситната алчност и безумен хедони- 
зъм на едно малцинство, което живее в развращаващо изо
билие. При това нерядко причината за лавинообразното на
растване на вълната от бежанци и имигранти се обяснява с 
недостиг и изчерпване на суровинните ресурси на планета
та и появата на „излишни хора" и др.

Има и трета група държави, чиито лидери искат да се 
възползват от нещастието на големи групи бежанци от ра

52



ЕВРОПА ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ КЪМ СЕБЕ СИ

йоните, в които войски на тези държави воюват и причи
няват това нещастие. Ръководени от това си желание, тези 
лидери изнудват ЕС да им предоставя милиони евра, за да 
не допускали бежанците и имигрантите да проникват в бо
гатите европейски държави.

Накратко казано, Европа играе със съдбата на стотици 
хиляди бежанци и имигранти, без да се опитва да анализира 
истинските причини за тази трагедия, явление, което е в 
основата на разрухата на велики империи.

Всъщност, и без специален анализ е ясно и са известни 
причините за надигащата се бежанска и имигрантска вълна, 
заплашваща бъдещето на Стария континент.

Съвсем очевидно е, че предизвикателствата, с които се 
сблъсква съвременна Европа имат исторически корени. Те 
са свързани с колониалната политика на Запада спрямо 
Азия, Африка, средиземноморските и други далечни страни. 
Отрицателна роля играят и събитията след Втората световна 
война. Освен произтичащите от глобалната стратегия на 
САЩ за световно надмощие и враждебната политика спрямо 
действителните и измислени конкуренти в областта на гео- 
политическите и икономическите приоритети, САЩ про
веждат и политика на двойните стандарти, разгръщат широ
ка студена война и политика на развращаване на управля
ващия елит във всички краища на света с цел да ги спечели 
на своя страна. Европа също се оказа жертва на тази гло- 
бална стратегия. Засили се икономическата, политическата 
и идеологическата, военно-стратегическата зависимост на 
Европа от САЩ. Това е в основата на дълбоката икономи
ческа и цивилизационна маргинализация, която се отразява 
особено тежко върху положението на широки кръгове от 
населението.

Така Европа изневерява на себе си, отстъпвайки от ху
манистичните идеали на Ренесанса и Просвещението. Днес 
този процес на отдалечаване на Стария континент от себе
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си продължава под натиска на САЩ чрез НАТО, което из
пълнява ролята на американското военно присъствие на 
Стария континент.

Постепенно Европа изоставя фундаменталните си цен
ности и принципи, които провъзгласи за свои приоритети в 
началото на изграждане на Европейския съюз. Случайно ли 
е, че се появяват движения, които искат да върнат демокра
цията и свободното движение на хора, капитали и услуги. 
Вече е оповестено, че в Гърция стартира „Движение за де
мокрация в Европа 2025", начело с политика Янис Варуфа- 
кис. Преди всичко идеята за свободно движение на хора, 
капитали и услуги се изроди в едностранна привилегия на 
олигархични групировки, които разполагат с огромната част 
от световното богатство. В техните ръце се оказа и съдбата 
на европейската идея, която се подчини на олигархическата 
хегемония. В резултат на това още повече се задълбочи 
пропастта между богатството и бедността.

Създавайки Шенгенската система, Европа по същество 
постави бедните държави в изолация, въвеждайки нови ог
раничения чрез стягане на външния визов митнически об
ръч. Пуснаха в действие визов апартейд за тези страни. Ут
върди се „негативен списък" на неблагонадеждните държави. 
Известно е, че съпротивата срещу Шенген започва най- 
напред на Запад. Някои дори сравняват Европа с „обсадена 
крепост". Знае се също така, че когато се обсъжда Споразу
мението за Шенген, Европейският парламент приема резо
люция, критикуваща недемократичната му същност и него
вия отрицателен ефект върху имигрантите и търсещите убе- 
жище1. Вече е съвсем ясно, че Европа е пред съкрушителен 
провал в регулирането на бежанската и мигрантската криза.

Ако Европа иска да оцелее, трябва да се обърне към соб
ствената си история, към базовите си ценности. Известно е,

1 В-к „168 часа", 3-9 април 1995 г., с. 11.
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че цялата и история може да се определи като история на 
борбата между силите на хуманистичната и порочната ци
вилизация. Защитниците на порочната цивилизация се опит
ват с всички средства да накарат поколенията да вярват, че 
човечеството е обречено да живее в царството на неспра
ведливостта и неравенството поради невъзможността те да 
бъдат премахнати. Премълчава се една велика истина и се 
преследва всеки опит да се оспорва тази лъжа. А истината е, 
че хуманистичната цивилизация има своите проекции във 
всички основни етапи в историческото развитие на чове
чеството. Тя има различни наименования. Отчасти нейната 
същност е разкрита преди около 200 години от американския 
учен Луис Хенри Морган: Демокрация в управлението, 
братство в обществото, равенство на правата, всеобщо об
разование ще осветят следващото по-високо стъпало на об
ществото, за което ратуват опит, разум и наука2. Жан-Жак Ру
со пък дори предлага още по-ясно, а и още по-точно опреде
ление: „Никой гражданин да не стане тъй богат, че да може да 
купува другите и никой да не е тъй беден, че да бъде принуж
даван да се продава (Жан-Жак Русо).

Съвременният свят е много далеч от това, по което 
страстно копнее човешкият род от зората на своята култура. 
Известно е, колко скъпо му струва борбата за постигането 
на тази цел. Но истински виновните са готови да жертват 
цялата планета, заедно с природата, останалата част от чо
вечеството и хилядолетната му култура, единствено за да 
притежават световното богатство и да се радват на приви
легиите си. Това е смисълът на техния живот, това са техният 
Бог и техният Рай, които те не искат да споделят с останала
та част от човечеството.

Още с появяването си идеята за социална справедли

2 Виж: Енгелс Фр. Произход на семейството, частната собственост и 
държавата. В: Маркс, Енгелс, Съч., т. 21, С., 1967, с. 175.
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вост се превръща в постоянен прицел на богатите слоеве. В 
края на краищата тя остава само в мечтите на бедните, уни
зените и експлоатираните в целия свят.

Съвременната цивилизация постоянно ражда и увели
чава социалната несправедливост до степен, непозната в 
цялата история на човечеството.

Докато през 1960 г. съотношението между доходите на 
20% от най-богатите и 20% от най-бедните от земното насе
ление е било 30:1, то през 1991 г. то е достигнало 60:1. 20% 
от най-богатите присвояват произведения световен про
дукт, докато 20 % от най-бедните получават само 1,4%. През 
1960 г. на най-бедните един милиард души се падат 2,3% от 
световния доход. През 1999 година -  1,1%. Според различни 
оценки в света близо 841 млн. души са недохранени; 1,2 
млрд. нямат достъп до чиста вода; 1,6 млрд. са неграмотни, а 
2 млрд. не разполагат с електричество. Общото богатство на 
най-богатите 225 в света в момента надхвърля 1 трилион 
долара - цифра, която се равнява на общия годишен доход 
на най-бедната половина от човечеството. Богатството само 
на тримата най-заможни в света надхвърля общия годишен 
продукт на най-богатите 48 страни. Постоянно се задълбо
чава пропастта между бедността и богатството. Три милиар
да души по света живеят с по-малко от 2 долара на ден. Как
то подчертават много автори, 20% от населението на света 
консумират 86% от благата, с които разполага човечеството. 
Около 10% от населението на света „преяждат", 1/3 -  недо- 
яждат, 80% живеят на границите на бедността. ^ от света 
живее с 1 долар на ден.

Британската неправителствена организация „Оксфам" 
(Oxfam) разпространи стряскащи данни преди световния 
елит да се събере в Швейцарския курорт Давос на традици
онния Световен икономически форум (20-23 януари 2016 г.). 
Според „Оксфам" от началото на XXI век по-бедната полови
на на човечеството се ползва от по-малко от 1% от увелича
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ването на световното богатство, а половината от това нарас
тване отива при първия процент на най-богатите жители на 
планетата („Стандарт", 19 януари 2016, с. 9). „Оксфам конс
татира, че 62 богаташи притежават половината свят, че 1% 
най-богати жители на планетата разполагат с повече от ос
таналите 99%. „Данъчният рай" (укриването на данъци), в 
който вилнее „богатият свят", не е единственият канал на то
талния грабеж на „бедния свят". Още по-страшно е и пряко
то присвояване на принадения продукт, създаван от трудо
вия народ.

Така възходът ражда трагедия, изобилието -  мизерия.
Ако съвременното човечество остави на идните поко

ления такъв ужасен свят, ще извърши най-тежкото престъп
ление пред историята, а Европа ще се превърне в обикно
вено географско понятие върху физическата картина на 
планетата Земя.
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СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД ТРАДИЦИОННИЯ ЕВРОПОЦЕНТРИЗЪМ

Проф., д.пс.н. Людмил Георгиев

Още в началото уточнявам, че този текст се реализира в 
парадигмата на изведената от мен Критическа психология. 
Нейните фундаментални характеристики са: първо, че е 
превод на Кантовата критическа философия в полето на 
психологическото познание чрез удържане на принципната 
теза за непознаваемостта на същността на нещата, защото тя 
е дадена на разума a priori като чисто разсъдъчно понятие и 
перспективата за познаваемост на безкрайната поредица от 
нейните проявления a posteriori в опита; второ, че предлага 
обратна на традиционната изследователска стратегия в за
падната психология - не от психичните характеристики на 
онзи „обобщен и абстрактен човешки индивид" към социал
ните групи, а от специфичните за етническите и национал
ните общности надиндивидуални регулатори на поведение
то от културен, религиозен и идеологически характер към 
отделните индивиди и човешки образувания във всяка кон
кретна политическа и историческа ситуация. Впрочем така
ва тенденция присъства още със зараждането на психоло
гическото познание в идеите на Вилхелм фон Хумболт за 
народопсихологията, на Вилхелм Вунд за Другата психоло
гия, на Зигмунд Фройд в концепцията му за табу-то, култура
та и религията, на Карл Густав Юнг чрез архетипите на ко
лективното несъзнавано, на Емил Дюркем и Люсиен Леви- 
Брюл в техните теории за колективните представи, но идео
логически структурираната по-късно европейска и амери
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канска психология дискредитират тази традиция почти 
окончателно. Нейното възраждане в Критическата психо
логия може да ни даде психологически прочит на множест
во мащабни факти от политически и исторически характер, 
включително и на съвременната геостратегическа ситуация, 
бежанските вълни в Европа и породените от тях реакции в 
мисленето и поведението на хората в европейските страни, 
независимо от начина, по който те могат да бъдат етикети
рани както идеологически, така и в парадигмите на други 
области на социалното познание1.

От гледната точка на Критическата психология днеш
ните проблеми в европейските страни имат своите дълбин- 
ни общностни психични основания още от началото на съ
ществуването на европейската цивилизация. Те са свързани 
с две фундаментални колективни представи, които преми
нават през цялата и история -  от Древна Елада и Древния 
Рим, през Средновековието и властта на Римокатолическата 
църква до последните столетия, през които подмененото 
християнство е заменено с идеологическите визии за об
ществото: първо, че европейската цивилизация или отдел
ните нейни субекти винаги мислят себе си като универсално 
значими за целия свят, отхвърляйки по категоричен начин 
Другостта на останалото човечество като „по-неразвито", 
и, второ, че едновременно с това цялата западна цивилиза
ция съпреживява като абсолютно нормална претенцията си 
за глобална световна хегемония, срамежливо прикрита зад 
маската на идеята за всеобща хармония. Това са две осно
вополагащи общностни и цивилизационни представи, неза
висимо от техните културни, религиозни, идеологически 
или научни основания, които пронизват цялата история на 
европейската цивилизация и отделните нейни държавни

1 Георгиев, Л. Критическата психология на политиката и историята. 
София: УИ „Св. Климент Охридски", 2014.
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субекти, присъствайки и до днес в тяхната колективна пси
хика, съзнателна или не, но при всички случаи регулиращи 
мисленето и поведението както на самите общности, така и 
на отделните индивиди.

Вярно е, че като общностен психичен феномен етно- 
центризмът е характерен за всяка етническа и национална 
общност по света, тоест всяка една такава общност интерп
ретира действителността, хората и техните взаимоотноше
ния през призмата на своите собствени исторически и тра- 
диционно възпроизвеждащи се културни, религиозни и иде
ологически представи. Вярно е също така, че в исторически 
възникнали ситуации на конфликти относно разпределение 
на ограничени ресурси етноцентризмът може да отиде в 
крайното състояние на делегитимация, когато Другостта 
се интерпретира предимно в негативни категории, дори та
кива, които направо изключват нейните представители от 
рода на Човешкото. Не по-малко вярно е обаче, че като съ
четание между идеята за собствения универсален характер 
и претенцията за световна хегемония, европоцентризмът 
се оказва традиционен общностен психичен регулатор на 
европейското мислене, светоусещане и поведение, незави
симо от спецификата на всяка една конкретна политическа 
и историческа ситуация. Европоцентризмът и произтичаща
та от него ежедневна делегитимация на цялото останало 
„недорзавито" човечество не се ограничава до конфликти 
при някакво разпределение на ограничени ресурси -  евро- 
поцентризмът се разпростира отвъд тези рамки и се наста
нява удобно във всички сфери на действителността, било в 
идеята за историята, било в образованието, в социалната 
практика, в науката, изобщо навсякъде. Известно е, че в ис
торията на човечеството европоцентризмът е носил със се
бе си множество страдания и човешки жертви, а неговото 
най-драматично проявление е във вътрешните вражди 
между отделните субекти в самата европейска цивилизация
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с оглед на идеята, че господството вътре в нея може да оси
гури и собствената глобална хегемония. Мога да припомня, 
че само през ХХ век тази драма струваше на европейската 
цивилизация десетки милиони жертви.

Интересно е, че тъкмо след края на Втората световна 
война, в която европейската цивилизация се компрометира 
окончателно, за пръв път в нейната история лидерската по
зиция в западния свят беше заета от една не-европейска 
страна, а именно САЩ. Наред с множеството идеологеми 
във всички сфери на социалната практика, американците се 
опитват през всички тези 70 години да наложат на евро
пейската цивилизация идеята за политическо и икономи
ческо обединение на европейските държави чрез формула
та Европейски съюз върху основата на идеологическата 
представа за мултикултурализма. От гледната точка на Кри
тическата психология, сблъсъкът между осъзнатия стре
меж към реализацията на принципите на мултикултурализ
ма и дремещите, макар и на несъзнателно психично ниво, 
регулативни функции на европоцентризма се оказва онзи 
фундаментален психичен конфликт, в който съществуват 
както европейските национални общности, така и отделните 
европейски индивиди. Отдавна известна е психичната зако
номерност, че дори и пребиваващи в полето на психичното 
несъзнавано, съответните процеси - общностни или инди
видуални, все пак регулират човешкото мислене и поведе
ние, независимо дали става дума за общностно или индиви- 
дуално ниво. С други думи, като фундаментално съдържа
ние на несъзнаваната колективна психика, европоцентриз- 
мът така или иначе продължава да регулира мисленето и 
поведението както на общностно, така и на индивидуално 
ниво в европейските нации. Това означава, че в критични 
ситуации той може да се превърне в основен регулатор, из
мествайки функциите на съзнаваната и преекспонирана 
идеологема на мултикултурализма. Във „вътрешен" план та

61



ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ ХУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

кива ситуации са противоречията между страните от Севера 
и Юга или Запада и Изтока в самия Европейски съюз. Във 
„външен" план такава ситуация е бежанската инвазия както 
спрямо ЕС като цяло, така и към отделните европейски 
страни в частност. Иначе казано, бежанските вълни като 
следствие от днешната геополитическа ситуация са фунда
менталното съвременно предизвикателство пред разреша
ването на психичния конфликт между традиционния евро- 
поцентризъм и идеологемата на мултикултурализма.

Вероятно няма да бъде преувеличено, ако се каже, че из
глежда днес като субекти на мултикултурализма се предста
вят повече европейските политически лидери, докато носи
тели на традиционния европоцентризъм се оказват най-вече 
големите народни маси и онези партийни формирования, 
които настояват за запазване на националния суверенитет и 
са против каквито и да е перспективи за превръщането на ЕС 
в единна държава. Освен това, от гледната точка на Крити
ческата психология като гаранция за обективно психологи
ческо познание, оценъчните категории са повече от неумест
ни -  да речем, например, че мултикултурализмът може да се 
идентифицира с хуманността, а пък европоцентризмът - с аг
ресията. Напротив - за един възможен анализ от позициите 
на Критическата психология единствено важно е разкрива
нето на действителните регулатори на общностното и инди- 
видуалното мислене и поведение, било те надиндивидуални, 
било индивидуални, макар че взаимодействията между тях 
едва ли се нуждаят от допълнителни аргументи.

От тази гледна точка определено може да се каже, че 
основната причина за съвременната ситуация на европейс
ката цивилизация като цяло и отделните нейни държавни 
субекти в частност е двойственото състояние, в което те се 
намират в контекста на лидерската позиция на САЩ в за
падния свят изобщо: от една страна, американците не могат 
без Европа, защото без европейската цивилизация те няма
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как да възпроизвеждат своята собствена западна идентич
ност, но, от друга страна, те не могат да си позволят Европа 
да се превърне в твърде значим и самостоятелен субект в 
международните отношения, тъй като по този начин ще бъ
де застрашено самото лидерстване на САЩ в западната ци
вилизация и така ще се окаже дискусионна американската 
претенция за глобална хегемония. Впрочем, за да не се слу
чи втората перспектива, още след края на Студената война 
във възприетата от американците „Доктрина Уолфовиц" се 
поставя по твърде категоричен начин задачата да не се до
пусне Европейският съюз да изгради собствена армия, тъй 
като в такъв план НАТО ще се окаже безсмислена структура, 
а това на практика ще постави под въпрос тъкмо лидерската 
позиция на САЩ спрямо европейската цивилизация2. С дру
ги думи, колкото и да звучи нелицеприятно за изтънчените 
европейски възприятия, в крайна сметка чрез НАТО и при
съствието на американски войски европейските държави се 
оказват окупирани и не са в състояние да реализират не са
мо общоевропейска, но и собствена национална политика. С 
особен драматизъм това се отнася за Германия, може би 
най-важната за Европейския съюз държава, тоест днешната 
германска драма по особен начин изразява драматизма на 
цялата съвременна европейска общност.

Известни са реакциите на европейските лидери, на гер
манските политици, на интелектуалците и големите народни 
маси, които последваха поканата на Ангела Меркел към бе
жанците, особено след събитията в Кьолн и други европейски 
градове. В същото време обективният прочит на Критическа
та психология изисква тук да се спестят емоционалните и 
идеологическите интерпретации, тъй като душевните прежи
вявания на германския канцлер, може би най-важният политик 
в Европа днес, са резултат тъкмо от онази двойственост на ев

2 Чомски, А. Н. Петата свобода или власт и идеология. София, 1996.
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ропейската цивилизация като цяло и на Германия в частност, 
двойствеността между регулативните психични функции на 
традициите и идеологемите. От една страна, самата Германия 
може да има и има лидерски функции единствено в рамките на 
ЕС, разбира се, пречупени през продължаващата и реална 
американска военна окупация на Германия и водещата роля 
на САЩ в западния свят. От друга страна, евентуалният разпад 
на ЕС при възпроизвеждащото се „задължение" за германско 
„изкупление за греховете на националсоциализма на Хитлер" 
и американското военно присъствие ще постави под съмне
ние не само германската хегемония в европейската цивилиза
ция днес, но и реалните перспективи на една самостоятелна 
Германия в бъдеще. Очевидно е, че под повърхността на реак
циите спрямо Ангела Меркел, вариращи от „Осанна" до „Разп- 
ни го", лежат дълбинни проблеми, които германският канцлер 
осъзнава прекрасно, но в психичния конфликт между тради
циите на европоцентризма и идеологемата на мултикултура- 
лизма изглежда няма адекватно индивидиуално решение, не
зависимо от личните качества на един или друг политик. Тук, в 
измеренията на колективната психика, решенията винаги са 
общностни, въпреки бъдещите резултати, а отделната лич
ност -  политик или лидер, може само да ги ускори или забави.

В заключение, ако се съгласим с Жил Липовицки, че ние 
живеем в хипермодерността, чиято най-важна характерис
тика е екстремното във всички сфери на живота3, то може да 
се очаква, че конфликтът между европоцентризма и мулти- 
културализма ще се разрешава в твърде съкратените сроко
ве на социалното време. Прогнозата на Критическата пси
хология е, че този конфликт ще се реши „в полза" на европо
центризма, независимо, че това може да бъде придружено с 
появата на т.нар. „неофашизъм", с организирано или пък 
спонтанно насилие и агресия спрямо бежанците, с отстра

3 Липовицки, Ж. , С. Шарл. Хипермодерните времена. София, 2005.
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няване на този политически елит, с разпада на Шенген или 
дори на самия ЕС. Просто днешните бежански вълни, чиито 
психични характеристики нямат нищо общо с предишните 
„преселения на народите" в историята, са твърде непонятна 
за европейците съвременна проява на мултикултурализъм 
и те отварят широко вратите, през които нахлуват традици
ите на европоцентризма в неговите най-драматични съвре
менни проявления. Защото в случая не става дума за исто
рическата претенция за световна хегемония, а само за съ
ществуването и съхранението на самата европейска циви
лизация или отделните нейни държавни субекти в един уни
кален за историята сблъсък с Другостта не извън, а в сами
те предели, в самото сърце на Европа.
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Проф., д.с.н. Таня Неделчева

Европоцентризмът е комплекс от философски, аксиоло- 
гични, социално-икономически идеи и съответни практики, 
утвърждаващи предимствата и перспективността на циви- 
лизационния модел, практикуван в Европа и най-вече в за
падноевропейските държави. ЕС е нова историческа актуа
лизация на европоцентризма.

Както всяко исторически възникнало явление европоцен- 
тризмът има своя история на поява (ХѴ в.), разцвет (ХѴІІ, ХѴІІІ, 
ХІХ, ХХ век), упадък и край (ХХ и ХХІ в.). Кризата и прогнозите за 
залеза на европоцентризма започват от началото на ХХ век.1

Краят на европоцентризма е елемент от сложна геопо- 
литическа „игра", в която един от последните разигравани 
сценарии е този с бежанците. Дори и за непрофесионалния 
поглед е ясно, че такъв масов поток от хора не е проява на 
спонтанност, а на действие на целеносочен механизъм. Все

1 Достатъчно е да си припомним идеите на О. Шпенглер (Залезът на 
Запада), Г. Зимел (конфликтността в европейската култура), Т. Лесинг 
(противоречието дух-живот), Ал. Вебер (съдбата на Европа), Й. Хойзинха 
(прогресиращото разлагане на културата), А. Тойнби (кризата на запод- 
ното християнство), Е. Хусерл (кризата на европейското човечество и на
ука), К. Ясперс (духовната ситуация на времето), Хосе Ортега-и-Гасет (ма
сите), Р. Гвардино (краят на човека на Новото време), Е. Юнгер ("сънят на 
разума ражда чудовища"), П. Тилих (чувството за тревога като симптом на 
кризата), К. Попър (кризата на либерализма и опасностите от тоталита
ризма) и др. Изброените мислители констатират една или друга симпто
матика от кризата на европейското развитие, но процесите от последни
те десетилетия показват ясно наближаващия края на т.нар. европоцент- 
ризъм.
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повече данни има за това, че много държави финансират то
ва масово „преселение на народите" към Европа; в този ас
пект основна роля имат САЩ, Саудитска Арабия, Катар, Оман, 
Турция и др. Подтикването на хиляди хора да напускат род
ните си места означава, че се освобождават територии, които 
ще бъдат завзети (купени, окупирани, завоювани и т.н.) и така 
могат да бъдат реализирани амбиции за създаване на нови и 
много по-големи по територия държави. За реализирането 
на определени геополитически цели говори и фактът, че по- 
голямата част от бежанците е насочена към Германия, която 
не е само основната икономическа сила в ЕС, а и един от най- 
активните икономически партньори на Русия. Освен това 
Германия се намира в особено положение: там се намират 
повече от 50 хиляди американски войници, най-голямата 
американска военна база, част от златните запаси на Герма
ния се съхраняват в американски и английски банки, има 
секретен договор от 1949 г., според който Германия е с огра
ничен суверинитет до 2099 г. В лекция от началото на 2015 г. 
Дж. Фридман2 (Стретфор) изтъкна, че основен външнополи
тически приоритет на САЩ през ХХ в. и днес е да не се допус
нат силни връзки между Германия и Русия, защото подобна 
ситуация е жизнено важна заплаха за САЩ. Днес вече някол
ко системи не функционират в ЕС - Шенген, Фронтекс, Дъб
лин. Дори Меркел казва в интервюта, че досегашният регла
мент от Дъблин вече не работи, а, от друга страна, настоява 
Гърция, Италия и Унгария да се придържат към него. Според 
дъблинското споразумение първоприемната страна е тази, 
която трябва да се грижи за хората, търсещи убежище. На 17 
януари 2016 г. австрийското правителство прекрати времен
но Шенгенското споразумение. Германският финансов ми
нистър Шойбле предупреди: „Ако Шенген се провали, вът
решният пазар не може да се върне към състоянието си от

2 Фридман, Дж. (https://www.youtube.com/watch?v=wG4Ix-PjNt0).
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преди споразумението за отпадане на граници. Същото се 
отнася и до еврото. Тогава ще настъпят други развития и дру
га динамика". Още една система не работи, важна за България 
-  конвенцията между ЕС и Турция, а тя гласи, че ЕС ще върне 
всички нелегални имигранти на територията на Турция.

Дори бързото изброяване на основните и определящи 
историческата динамика събития през последната година на
сочват към извода за постепенна агония на европоцентризма, 
което е резултат от глобални процеси на промяна на сегашния 
международен ред. Ако преди само две-три десетилетия про
мяната на държавните граници бе нещо немислимо, днес сме 
свидетели на промяна на граници, създаване на нови държав- 
ности и ликвидиране на други. Либия, Сирия, Ирак вече не съ
ществуват и едва ли някога ще се възстановят. Други - като 
Република Македония, сякаш са пред разпад. Косово, Босна и 
др. се ислямизират. Може да бъдем свидетели на раждането, 
след векове борба на кюрдите, на Кюрдистан.

Имигрантската вълна допълни напреженията, родени от 
практическия фалит на Гърция и разкритията за злоупотреби 
за стотици милиарди евро, в които са замесени и влиятелни 
европейски „лидери", кризата в Украйна, взаимните санкции и 
рестрикции с Русия, британския референдум и пр. В тази екст
ремна ситуация пролича, че ЕС в този му вид няма ясен отговор 
на нито една от изброените по-горе кризи. Самоубийствената 
покана на германския канцлер ускори разделянето на държа
вите вътре в ЕС. С това се засилиха разликите в скоростите на 
движение и развитие на региони, на ценности и най-вече на 
национални интереси срещу европейски, като последните все 
повече губят своята яснота. Бежанците оформят още едно про
тиворечие, свързано с културата, която те носят и която е насо
чена против христянската идентичност на Европа. А Саудитска 
Арабия предложи в Европа да бъдат построени 200 мечета за 
нейна сметка. Показателна е практиката на ИДИЛ - разрушава
не на всички исторически паметници на вавилонската, елинс
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ката и христианска цивилизация. Още през 2012 г. Раби Барух 
Ефрати, директор на йешива и квартален равин в селището Еф- 
рат на Западния бряг, смята, че ислямизацията на Европа е не
що хубаво: „Никога няма да простим на европейските христия
ни за убийсвата на милиони наши деца, жени и старци. Не само 
в недалечното време на Холокоста, а в продължение на много 
поколения, системно, от всички деноминации на лицемерното 
Християнство... Сега Европа губи своята идентичност в полза 
на друг един народ и на една друга религия. Няма да останат 
отломки и оцелели от нечестивото Християнство, което проля 
много кръв и няма да може да я изкупи"3.

Налице са невиждани човешки потоци.4 Мащабите на 
тези масови преселвания са основанието на Върховният 
комисар на ООН за бежанците Антонио Гутереш да заяви: 
„Свидетели сме на фундаментална промяна -  неуправляемо 
навлизаме в ера, в която мащабът на глобалното принуди
телно разселване и на необходимите ответни действия са 
такива, че пред тях бледнее всичко виждано досега"5.

Ако до 60-те г. на ХХ век броят на излизащите от страни в 
Азия и Африка е бил незначителен, то към 2010 г. вече преви
шават 28 млн. Преобладаващата част са мюсюлмани. Мюсюл
мански райони се появяват в Париж, Берлин, Лондон и многи 
други крупни европейски градове. Повечето от съвременните 
френски мюсюлмани са дошли от Алжир, Тунис, Мароко. В

3 YNETNEWS.com, redicecreations.com, 08.10.2015 г.; 
http://redicecreations.com/article.php?id=34491

4 По данни на Агенцията за бежанците към ООН и Международната ор
ганизация по миграцията в Европа през 2015 г. са дошли около милион 
бежанци, по-точно 972 500 човека са пресекли Средиземно море. По 
данни на МОМ повече от 34 000 човека са дошли в България от Турция. 
Повечето са сирийци, афганистанците са 20%, иракчаните -  7%. Повече 
от 800 000 бежанци и мигранти идват от Турция в Гърция през Егейско 
море. Идващите от Северна Африка, насочени към Италия, малко нама
ляват -  от 170 000 през 2014 г. до около 150 000 през 2015 г.

5 http://www.unhcr-centraleurope.org/bg/news/2015/globalni-tendencii.html
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Германия, Холандия, Австрия и Дания мюсюлманските общ
ности са главно потомци на мигрантите от Турция. Британски
те мюсюлмани са основно от Британска Индии (Пакистан и 
Бангладеш). По данни на Централния институт за ислямски ар
хиви в Германия мюсюлманите в страните от ЕС наброяват 
около 20 млн човека. Най-голямата мюсюлманска общност е 
във Франция: около 7 млн (ислямът става втората по численост 
религия в страната след католицизма), след това идва Герма
ния (4 млн), Великобритания (1,7 млн), Холандия (1 млн), и т.н. 
Значителни мюсюлмански общности има във всички (без изк
лючение) западноевропейски страни. Точният брой на имиг
рантите и, в частност, на мюсюлманите в Западна Европа не 
знае никой. Наред с легалните имигранти и техните потомци 
тук живеят и няколко милиона нелегални имигранти, които 
липсват в официалната статистика. По оценка на британското 
списание „Икономист", дори без отчитане на имиграционния 
поток, а само естествения прираст, може да се очаква увели
чаване броят на мюсюлманите в Европейския съюз към 2025 г. 
до 30 млн. Това все още не означава неизбежна ислямизация 
на континента. Но ако с времето член на Евросъюза стане и 80- 
милионна Турция, тогава етноконфесионалният баланс на кон
тинента и европейската идентичност ще претърпят съществе
ни изменения. В този случай минимум 20% от населението на 
интегрирана Европа ще бъдат мюсюлмани. Нарастващият 
брой на имигрантите неизбежно ще изостри проблема за тях- 
ната интеграция не само в икономическия, а и в социалния и 
политическия живот. Разтваряйки вратите за имиграция, об
ществото е длъжно (заради самосъхранението) да създава ус
ловия, способстващи за превръщането на преселниците в за- 
конопослушни, усвояващи местния начин на живот граждани. 
В западноевропейските страни в крайна сметка преобладава 
политиката на автономия на общностите, а това неизбежно 
води и към тяхната фактическа изолация. В основата на този 
процес е концепцията за мултикултурализма. Наскоро Меркел
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отново заяви, че мултикултурамизмът се провали.
В най-многочислените мюсюлмански общности ценности

те на корпоративния морал предписват оказване на безуслов
на поддръжка на „своите" и дават своеобразна светогледна ин
дулгенция на враждебното отношение към „чуждите", включ
вайки възможността за осъществяване на терористични акции 
срещу тях. Тази ценностна нагласа, надграждайки се върху ет
ническата идентификация, на практика формира у носителя 
ислямска идеология на неконформист, ако не и конфликтни 
стереотипи в поведението спрямо другоетничната среда. За 
това свидетелстват взаимоотношенията между имигрантските 
общности и местното население в западните страни и се очак
ва появата на етноконфесионални конфликти в достатъчно 
дълга перспектива. В този случай не може да се говори за ев
ропеизация на исляма -  любимата тема на либерално мисле
щите теоретици. Наличните проблеми активно се експлоатират 
от различни движения на ислямистските радикали, стараещи 
се да разширят своето влияние. Всичко се усложнява и от исто
рическата памет, свързана със „западната колонизация" в ми
налото. По данни, публикувани в печата, в Западна Европа офи- 
циално са функционирали повече от 700 различни „центрове", 
партии и организации с радикална насоченост. Тези обедине
ния не са се ограничивали с културно-просветителски и хума
нитарни функции - с тях тясно са се преплитали религиозни и 
политически. Всички са имали връзка с много радикални струк
тури от Близкия и Средния Изток, със страни от Северна Афри
ка. В статия в Дойче Веле от 16.01.2016 г. пакистанският журна
лист Шамил Шамс пише: „Смятам, че ислямската култура и 
европейските норми са просто несъвместими. И съм убе
ден, че насилниците от Кьолн са били водени от дълбоко 
презрение към европейските нрави".

Днес практически всички специалисти пишат за кризата 
на идентичността в Европа. Отишла е в миналото мононацио- 
налността на голяма част от европейските държави. Имигран
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тите не искат да се интегрират в местния социум, но искат рав
ни права с коренното население, бидейки абсолютно чужди 
(какви французи или шведи са, ако не говорят местния език и 
не се интересуват нито от местната история, нито от местните 
традиции?). Покрай размиването на културните основи вече 
възниква и въпросът за съхраняването на европейската кул
тура и традиции -  ислямските екстремисти вече не се стесня
ват, говорейки за ислямизация на Европа. А мюсюлманските 
диаспори в Европа продължават да пазят своите културни 
традиции и в значително по-малка степен усвояват чуждите, 
т.е. разделено живеят в един и същи социум. Следствие от този 
процес е фрагментацията на западноевропейското общество. 
Има реална опасност от появата в Западна Европа на паралел
но „мюсюлманско" общество със своя субкултура. В нашумяла
та си книга „Смъртта на Запада" известният американски поли
тик П. Дж. Бюкенън, бивш съветник на президентите на САЩ Р. 
Никсън и Р. Рейгън, самият бил кандидат за президент от Ре
публиканската партия в избори през 1992 и 1996 г., по друг на
чин интерпретира разглежданата тема и рисува мрачна кар
тина на гибел на христианската цивилизация под напора на 
огромни маси преселенци от развиващите се страни. Проти
чащите процеси на депопулация могат да позволят по мирен 
път да бъдат колонизирани бившите метрополии и така да 
сложат край на днешната развита цивилизация. Според него 
управляващите елити най-напред на страните от Западна Ев
ропа явно са видели тази опасност и след това - трудно управ
ляващата се ситуация, отчитайки крайно ниския показател на 
раждаемост. Данните за трагичната ситуация с естественото 
възпроизводство в европейските държави могат да се видят 
на сайта на ЦРУ6. В интервю след публикуване на книгата му на 
въпроса „Бихте ли обяснили, какво Ви вдъхнови да напишете 
„Смъртта на Запада"? В тази книга лансирате теорията, че тра

6 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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дицията на Западната култура, която свързвате преди всичко с 
християнското и европейско наследство, умира. Защо това се 
случва и защо е толкова важно?" Отговорът е: „Християнската 
цивилизация действително умира, защото хората, които я съх
раняваха в своите сърца и души, си, си отиват. Днес няма нито 
една европейска страна, слагам в това число и България, де
монстрираща прираст, който да и гарантира, че ще оцелее в 
сегашния си вид и през следващото столетие. Християнската 
вяра, която, според мен, играе ролята на своеобразна имунна 
система за Запада, бързо умира както в Европа, така и в САЩ, а 
съществува почти абсолютна корелация между смъртта на вя
рата и изчезването на изповядващите я народи. Показват го и 
статистическите данни, които не са измислени от мен, а са пуб
ликувани от ООН"7. По данни на автора смъртността сред ко
ренното население в 16 европейски страни вече превишава 
рождаемостта, в това число в Белгия, България, Унгрия, Герма
ния, Дания, Испания, Латвия, Литвя, Португалия, Русия, Румъ
ния, Словакия, Словения, Хърватия, Чехия, Естония. Нараства
нето на ръста ще доведе до най-острия социален проблем: кой 
ще храни възрастните хора. За да не се допусне подобна ситу
ация и за да се осигури естествената смъртност на население
то, Европа трябва да приеме повече от 1 млрд имигранти. Така 
тя ще се превърне в континент от Третия свят8.

В заключение препоръките на Бюкенън са: да се укре
пят границите и суверенитета на европейските държави, да 
не се разрушават границите в ЕС, да се контролира и огра- 
ничива количеството на имигрантите и да се увеличи раж
даемостта. Важна роля ще изиграе възраждането на христи
янската вяра, морала и семейството. Що се отнася до бъде
щето на България, историческа задача е запазването и раз
витието на българската културна идентичност.

7 http://members.tripod.com/~nie_monthly/nie1_02/buchanan.htm
8 Вж. Бьюкенен, П. Смерть Запада. М., 2003, с. 48.
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ПРОБЛЕМИ НА ВЕСТЕРНИЗАЦИЯТА 
И ОРИЕНТАЛИЗАЦИЯТА 

НА ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ В. СВЕТЛИНАТА 
НА БЕЖАНСКИЯ ПРОБЛЕМ

Проф., д.ф.н. Ерика Лазарова

„Демокрацията не може да бъде подарена 
като парче шоколад. Демокрацията трябва 
да бъде завоювана. За да бъде завоювана, тя 
трябва да бъде желана. За да бъде желана, 
трябва да знаеш какво представлява."

Ориана Фалачи 
(„Интервю със себе си. Апокалипсис")

След великото преселение на народите през първото 
хилядолетие от новата ера, сега човечеството отново е пос
тавено пред изпитанието на големи маси преселници, тръг
нали на запад. Но докато при хуните, например, става въпрос 
за открита агресия и откровен стремеж за колонизиране на 
Европа, сега експанзията е завоалирана, независимо дали 
става дума за пета колона на исляма или за нещастни пресел
ници, чието съществуване е застрашено от ужаса на войната 
по родните места. Общото обаче, независимо от причините 
за емиграция и търсене убежище в Стария континент е, че в 
новата обстановка на демонстрация на мултикултурализъм и 
утвърждаването му, поне на думи в постмодерната реалност, 
като основна ценност се сбъскват челно ценностите на окси- 
дентализма и ориентализма, на т. нар. евроанталнтическа 
ориентация и на исляма, често в оголено фундаменталисткия
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му вариант. При това европейската цивилизация е в позиция
та на приемащата, търпящата, толерантната, а емигран
тите се стремят безапелационно и безнаказано да присъдят 
на чужда почва своите обичаи, вярвания, манталитет. Без 
изобщо да се съобразяват и да зачитат местните културни 
традиции, правните и морални норми.

Някои политически фактори дори забравят, че поли- 
културализъм не означава толериране на чужди верски 
практики и идеологии, особено ако те застрашават социал
ния мир и не се вписват в културния климат на дадена стра
на и/или регион. Провокативният опит за налагане на собст
вените норми на поведение в чужда културна среда е агре
сия, която настройва местното население и създава реални 
проблеми на съжителството между европейското население 
и бежанците, както посочват фрапантните случаи на прес
ледването на жените в Новогодишната нощ в Кьолн, Хам
бург и в редица други градове на Европейския съюз. Защото 
е ясно, че само хора, за които жената не е субект, а обект на 
социални въжделения, може да реагират толкова брутално 
първосигнално.

Това незачитане на християнските ценности и на нало
жилите се културни стереотипи е не само обида към страна
та-домакин, но и предизвикателство към западния тип кул
тура като цяло. Избралите посоката на емиграция на запад 
трябва на практика да се съобразяват с културните модели и 
норми там, макар те да избират на дело запазване на вяр
ност към собствените си поведенчески и мисловни стерео
типи, като при възможност продължават да действат съоб- 
разно с тях. Излиза, че те се стремят единствено и само към 
една привидна вестернизация, сведена до профитиране от 
социалната политика на благоденстващи държави като Гер
мания или Швеция.

Точно това обуславя социалната шизоидност на пове
дението на големи групи от заселници, които привидно
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приемат и признават западните културни образци, но всъщ
ност си остават органично свързани с мисленето и социал
ните стереотипи на своята Родина. Става въпрос за социал- 
на мимикрия, често болезнена за самите тях, която цели да 
ги направи неуязвими за критики отвън, но реално обуславя 
тяхната глъбинна раздвоеност и е продиктувана не от жела
ние за преодоляване и надскачане на ориенталщината като 
ненужен баласт при един живот в нови условия, а от стре
меж за съзнателна заблуда на обкръжаващата среда. Тоест, 
на думи се признават евроценностите като равенството на 
половете, толерантността към другояче мислещите, сепари
рането на държава и религия, но на практика при първа 
възмжност довчерашните емигранти, вече получили евро
пейско гражданство, започват да налагат своите културни 
модели по явно агресивен начин -  от носенето на забрадки 
на момичетата в училище до издигане на мосюлмански хра
мове на места, знакови за европейската култура.

Толерантността на Запада към Другостта се възприема, 
за съжаление, нерядко като слабост, която трябва да бъде из
ползвана за завладяване на повече позиции в европейското 
мултикултурно общество. Да, мултикултурността като ди
алог между културите е много важна и води до взаимното 
обогатяване - от нивото на абстрактното мислене до кулина- 
рията и модата. Но тя става взривоопасна, когато се използва 
с користни цели от хора, които отказват да се адаптират не на 
думи, а същностно и по убеждение към нормите и ценностите 
на културата, която ги е приютила, и от която се възползват 
широко за икономически облаги, като същевременно се 
стремят -  провокативно-предизвикателно или незабележимо 
на пръв поглед, да налагат, първо, своя начин на живот и 
ценностна система, и, второ -  да се превърнат от коректив на 
западната цивилизация в нейн трансформатор по ислямски 
образец. Напразно обществеността си затваря очите пред 
критиките им на западния начин на живот. Тя започва с уж

76



ПРОБЛЕМИ НА ВЕСТЕРНИЗАЦИЯТА И ОРИЕНТАЛИЗАЦИЯТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ В...

невинни и нелишени от справедливост нападки към израж
дане на попкултурата в порнокултура -  феномен, справедли
во маркиран още от Даниел Бел1, но стига до отрицание на 
женското равноправие поради вродената греховност на 
женската природа и до възхвала на джихата или шериата за 
сметка на светския правов ред,репрезентирани и реклами
рани като тяхна най-ценна експортна стока.

Проблемът за интеркултурната комуникация добива 
особено голяма популярност през последните десетилетия, 
когато въпросът за глобализацията излезе на историческата 
сцена и накара да бъдат преосмислени редица феномени 
като формите на интеркултурно общуване, крос-културната 
психология, културната, националната и религиозната иден
тичност, времевите и пространствените кодове на култура
та, дори връзката човек-храна-национален характер и т.н. 
Но той има и своята сенчеста страна, когато интеркултур- 
ността се използва като параван за културна експанзия. Тъй 
като тя в своята иманентна диалогичност предполага акси- 
оматично равноправни и в еднаква степен толерантни и 
непредубедени партьори, а не имитация на културно раз
бирателство. Понеже тогава вече не става дума за между
личностно взаимодействие между представители на раз
лични културни групи, а е налице латентен сблъсък с Дру- 
гостта и се пораждат контрапродуктивни отношения2.

Става дума за хора, които не са преживели културния 
шок при сблъсъка с Другостта, просто защото те си живеят в 
паралелна реалност, където действат и управляват общнос
тите им, техните религиозни и етически норми, докато връз

1 Бел, Д. Културните противоречия на капитализма. С., Народна култу
ра, 1994.

2 Briedenbach, J. I. Zukrigl. Tanz der Kulturen. Kulturelle Identitaet in einer 
globalisierten Welt. Muenchen, 1998; Gudikunst, W. Intercultural Communi
cation Theory. Current Perspectives, Newbury Press, 1983; Рот, Ю., К. Рот. 
Студии по интеркултурна комуникация. С., 2007.
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ката им с официалната култура всъщност е на ниво допир, 
но съвсем не и взаимодействие. Тя е нещо, което не реф
лектира в съзнанието им и си остава чужд, ненужен субст
рат, с който се съобразяват единствено, когато имат досег с 
институциите, от които зависи поданството и икономичес
кото им благоденствие.

В големите империи по необходимост съ-съществуването 
между различни етноси и цивилизационни потоци е водело 
до крос-културно общуване. То е особено характерно за съв
ременния мобилен начин на живот, но е съществувало вина
ги в историята като състояние на миграция и необходимост 
от адаптиране към чуждата културна среда или като сблъсък 
на култури в завоевателно-отбранителен план. Днес види
мостта на проблема се движи в твърде широки граници - от 
физическото оцеляване до желание за лесен живот, от риск 
за живота до риск от бедност, от нежелание да промениш 
собствения си свят до стремеж да се преселиш на по-удобно 
и сигурно място.

Парадоксално е, че географската ориентация към Запа
да най-често на личностно ниво е съчетана с тотално от
рицание на неговите ценности, тоест, с антизападничест- 
во, което, казано на битов език, означава да мразиш своите 
домакини, но все пак да искаш да продължаваш да се полз
ваш от гостоприемството им. А отказът от споделяне моде
лите на поведение и ценностите на страната-домакин е не 
просто неуважение, но и мълчалива готовност за колониза
ция. Идваш като гост или гастарбейтер, който според мечти
те на политици като Ангела Меркел ще спасят западния 
стандарт и ще изработят пенсиите на коренното население, 
а се проявяваш - потенциално или актуално, като насилник, 
а в перспектива -  като завоевател и част от организираната 
анти-християнска сила за претопяване на „друговерците" 
чрез „свещен джихад.

В цялата история на Новото време, включително и при
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феномена „Българско възраждане" проблемът за интеркул- 
турното взаимодействие минава през фокуса на отношени
ето изток-запад, но не толкова в гео-политически план, 
колкото в културен и социален. Модернизация и вестерни- 
зация са синоними и те биват противопоставени на азиат- 
щината или ориенталщината като културна и политическа 
изостаналост в качеството им на културни полюси. Да избе
реш посоката на модернизация означава да избереш прог
реса. Това важи и днес. Но какво избират днес бежанците, 
щурмуващи Европа от изток и юг? За някои емиграцията е 
спасение от войната, но за по-голямата част бегълци от 
Азия и Африка пътят на запад е мотивиран от желание за по- 
добър и спокоен живот. Независимо, че дълбоко в душата си 
те не уважават порядките и ценностната система на населе
нието там, където избират да се заселят. И, следователно, ще 
живеят в перманентно вътрешно раздвоение между своето 
и чуждото, между нежеланието да загърбят своите разбира
ния и предрасъдъци и необходимостта да се приспособят 
към чуждата реалност. И ще се стремят съзнателно да я 
променят, като тук няма да се задълбочавам в темата дали 
това става спонтанно-профанно или се действа под ръко
водството на Ислямска държава, или на други фундамента- 
листки организации.

Илюстрация на първия случай е един бежанец, преко
сил българската граница с четирите си жени и многолюдна 
челяд. Запитан от интервюиращия какво ще прави в страна, 
неприемаща многожеството, той заяви в прав текст: „Ще си 
промените законодателството!". Вторият случай е много- 
кратно демонстриран през последните седмици - от теро
ристичните актове в Париж, Истанбул и Индонезия на „Ис
лямска държава" до бруталната акция на „Ал Кайда" в Бур- 
кина Фасо. Една религия, претендираща за монопол над ис
тината, се опитва да превърне религията в политическо 
оръжие. Не чрез пряк въоръжен поход, а чрез дестабили-
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зация на Стария континент и сблъсък между цивилизациите 
не на глобално, а на местно ниво, предизвиквайки паника и 
ерозирайки европейското единство.

Нарочно избирам да говоря със стриктни и еднозначно 
фиксирани, а не обтекаеми и аморфни политкоректни тер
мини. Тъй като самото изискване за „политическа коректност" 
на езика на науката и публицистиката е злоупотреба с исти
ната. Тя води до деформация в разбирането на историята - 
например при замяна на „робство" с „присъствие" или на „не
гър" с „афроамериканец". Толерирането на толерантност към 
нетолерантните не лекува раните на миналото, а изопачава 
историческата истина. А непознаването на миналото и неспо
собността да бъде адекватно оценено и осмислено настояще
то е опасно за бъдещето на човечеството, което не може пра- 
вилно да преосмисли случилото се и случващото се.

Да, има жертви на насилие, които имат право да претен
дират за статут на бежанци, но има и големи групи от хора, 
които желаят да бъдат храненици на богатите европейски 
държави, като същевременно ги ненавиждат като обществе
но устройство, правов ред и религия, но желаят да се възпол
зват от бонусите на социалната им политика в пълна степен, 
като същевременно им присадят собствените си порядки, 
обичаи, религиозна и дори обществена система. Твърде дъл
го политолози и политици се правят, например, че не забе
лязват създадената в Англия организация с показателното 
име „Нов халифат", което си е направо заявка за възстановя
ване след близо хилядолетие на халифата на Иберийския по
луостров. Или омаловажават посланията на происламистките 
организации от рода на „Ислямска държава" или „Ал Кайда", 
въпреки техните многократно и еднозначно декларирани ге- 
ополитически и религиозни мегаамбиции.

Днешната ситуация много напомня 30-те години на мина
лия век, когато отговорни учени, политици, интелектуалци 
мнократно напомнят за фашистката опасност, но отговорните
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фактори във Франция, Англия, Русия предпочитат да лелеят 
илюзията, че опасността ще се размине от само себе си.

В едно от знаковите литературни произведения на епо
хата -  „Агент на председателя" на Ъптон Синклер, авторът 
в прав текст предупреждава чрез метафората с колелото, 
че когато някой използва всичките си ресурси и свободното 
си време, за да си направи колело, той определено възна
мерява да го кара, а не да си го държи в гаража. Аналогично 
немската военна машина, която в продължение на години и 
с цената на милиарди вложения се е подготвила за дейст
вие, а не за бездействие.

Необходима е глобална стартегия, докато първо Ев
ропа, а после и целият свят не са се превърнали в платцдарм 
на сблъсъка на цивилизациите3 и Третата световна война не 
се реализира като глобален тероризъм. Което не означава 
отказ от състрадание към жертвите на същите тези терорис
ти, но повече бдителност и усилия за защита на европейски
те и т. нар. вечни нравствени ценности. За да не се наложи 
европейците на свой ред да заживеят в състояние на насил
ствена шизоидна социална раздвоеност.

3 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. „Обсидиан", С., 2009.
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През юни 2014 г. с група наши студенти участвах като 
лектор в завършващия модул на интензивната програма по 
„Еразъм плюс" на тема „Глокално разбиране на принудител
ната миграция", който се проведе в Измир в кампуса на Уни
верситета Гедиз. Тогава в рамките на полеви посещения 
разгледахме един квартал в центъра на турския мегаполис 
със стари хотели, пълни с нелегални мигранти от Северна 
Африка и Близкия Изток. Хотелиерите получаваха помощ от 
държавата за тази дейност, но заработваха допълнително 
като каналджии. По това време статистиката отчиташе около 
700 000 бежанци от Сирия и общо около милион заедно с 
тези от други размирни региони в Турция. Никой не контро
лираше този поток освен полицията със спорадични про
верки. Навсякъде витаеше усещането за предстоящата буря. 
Официално нашата съседка не искаше да ги задържа в тех
ния път към някоя страна, която ще се грижи по-добре за 
тях. Поканата на Меркел към жертвите на войните, отъждес
твени идеологически в либералното западно съзнание с об
раза на едно мъртво дете на плажа в Бодрум, доведе до миг- 
рантски бум през 2015 г. И той може да се окаже само нача
лото на катастрофичен процес с приток на милиони бедни 
и агресивни хора. Ако ЕС не промени своята политика и 
оценка на ситуацията.

В Измир изнесох лекции за бежанския проблем в глоба
лен аспект, които през май 2015 г. представих леко осъвре
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менени пред турски студенти в Аспарта.1 В своя статия в сп. 
„Диалог и универсализъм", представена на Х конгрес на 
Международното общество за универсален диалог в Крайо- 
ва и публикувана в началото на следващата година, описах 
ръста на принудителната миграция, катастрофалните соци
ални диспропорции в днешния свят и провала на „хумани
тарните интервенции" като предизвикателства пред запад
ния космополитизъм2.

Днес, почти две години по-късно, предизвикателствата 
са вече трайни рискове, а космополитизмът все по-осезаемо 
се срива като една празна идеология, прикриваща двойни 
стандарти и безогледната алчност на елитите. Европейското 
интелектуално наследство, водещо към идеите на Лок, Русо 
и Кант е отдавна потъпкано. С него рухва и някогашната 
привлекателност на Запада като общество на свободата и 
демокрацията. В следващите страници ще се опитам да 
обясним един от аспектите на тази катастрофа.

Мечтата за глобално общество предполага създаването 
на световна политическа общност. Това е в основата на кос
мополитизма. В съвременния свят на все по-интензивна ди
ференциация на различните общности в етнически, културен 
или социален аспект, космополитизмът е интелектуална по
зиция или „семейство от такива позиции", включващо оце
нъчни и нормативни възгледи, обединени от общата идея за 
третирането на всички човешки същества като равни3. Той е 
либерална и демократична нагласа за възприемане на кул- 
турното, етническото и политическото многообразие. Пред

1 Bouzov, V. (2015) Globalization, Security and Refugees - 
fef.sdu.edu.tr/assets/.../prof-dr-vihren-bouzov-sunum-06052015.pptx;

2 Bouzov, V. (2015) Globalization and Cosmopolitanism: Some Challenges - 
in: Dialogue and Universalism N 2, pp. 236-244.

3 Pogge, T. (2007) „Cosmopolitansim". In A Companion to Contemporary 
Political Philosophy, edited by Robert E. Goodin, Philip Pettit and Thomas 
Pogge, V.I, 312-332. Malden, MA: Blackwell., p.312.
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полага се, че ние трябва да взаимодействаме позитивно с 
всички представители на различните общности - политичес
ки, морални или социални, както с членовете на нашата собс
твена общност. Това е базирано на моралното съзнание на 
всеки човешки индивид и неговото съзнание за отговорност 
за бъдещето на човечеството. В тази си форма космополи
тизмът напълно съответства на либерализма с неговата ин- 
дивидуалистка гледна точка, макар да е една твърде стара 
позиция. Идеята за човечеството като морална общност или 
глобална политическа общност („глобално общество") може 
да се опира на еднаквото третиране на всички хора, незави
симо от социални, политически, етнически и културни разли
чия. Либералните идеи за равенството и свободата са част от 
утопичния заряд на дълготрайното господство на Западния 
свят, което днес се приближава към своя залез4.

В последните няколко десетилетия космополитизмът на 
западните „либерални" общества е поставен на решаващи 
изпитания, които водят до неговото дискредитиране като 
прикритие на реални агресивни интереси на корпоративни 
кръгове. След разпадането на лагерното противопоставяне 
Западът се почувства „развързан" и без конкурент; маските 
паднаха, и той се втурна в нова експанзия за завладяване на 
естествените богатства на Северна Африка и Близкия Изток 
под маската на „износ на демокрация" , „хуманитарни ин
тервенции" и „оправдани войни". Стратегията на създаване 
на хаос покри почти всички региони в обкръжението на Ев
ропа с кървящи язви на регионални конфликти, разбити 
държави и катастрофи. От този експанзионизъм тотално 
пострадаха и части на Европа като Балканите с агресията 
срещу Югославия в края на 90-те години, а днес са основен

4 Бузов, В. „Крахът на неолибералните утопии" -  В: Сб. „Философия и 
общество", Библиотека „Диоген", Съст. Л. Андреев, В. Бузов, УИ „Св.св. 
Кирил и Методий", 2015, с. 9-30.
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коридор и в перспектива „санитарен кордон" срещу бежан
ските вълни. Днес можем спокойно да обобщим, че това е 
главният фактор за дестабилизиране на съвременния свят, 
за трайността на регионалните конфликти и за ръста на 
принудителната миграция.

Икономическите и политическите елити на най-бога
тите страни брутално игнорират моралното задължение за 
еднакво третиране на жертвите на принудителната мигра
ция и на мигрантите като цяло -  те се разглеждат като зап
лаха за благосъстоянието на нацията, социалната система на 
собствената страна и културната идентичност. Наблюдава
ният понастоящем в целия свят ръст на принудителната 
миграция е причинен от задълбочаването на неравенствата, 
ръста на регионалните конфликти и глобалната несправед
ливост. Либералните западни общества, опирайки се на 
космополитизма, допуснаха вълните на трудовата миграция 
от предходните десетилетия да формират истински „затво
рени" общности, поставящи под въпрос съществуващия 
правен и социален ред. Не бе направено необходимото за 
стимулиране и развитие на една нова политическа култура 
на гражданска лоялност и ангажираност към приемащите 
общества. Изпадането на тези общности и по-специално на 
младите хора в тях от социалната система, превръщането им 
в аутсайдери, доведе до истински етнически и социални 
бунтове в западните градове, стимулира участието им в 
ИДИЛ и в тероризъм. Те бяха сигнал за краха на традицион- 
но разбирания „мултикултурализъм", което бе признато и от 
редица западни лидери (Саркози, Меркел)5.

Катастрофата на космополитичния мултикултурализъм 
бе предопределена. Но това не доведе до промяна на поли
тиките на „богатите" страни. Вълните на принудителна миг

5 Иванов, Г. Краят на мултикултурната идилия -  В: сп. „Геополитика", 
30.03.201 1, http://geopolitica.eu/2011/1024.
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рация от последните две десетилетия са плод на тяхна агре
сивна политика в борбата за контрол върху енергийни и 
икономически ресурси, която доведе до разбъркване на це
ли ключови региони в „Третия свят".

Мигрантите са невинни жертви на един жестоко несп
раведлив социален и политически ред, изпълнен с военни 
агресии, граждански войни, тиранични режими, религиозни 
и етнически напрежения, стимулирани от „господарите" на 
света. Политическите и икономическите елити не са в със
тояние да решат глобалните проблеми, а само могат да ги 
задълбочат. Страни като Турция, Саудитска Арабия и Катар 
добавиха нов вид принудителна миграция - контролирано 
изпускане на мигранти с цел да рекетират Европа и света за 
свои користни цели.

Сегашните вълни на контролирана миграция към Евро
па няма как да бъдат интегрирани, защото в тях доминират 
предимно необразовани и агресивни хора, неадаптивни 
към чужда култура. „Кьолнската" агресия не е пример за 
„сблъсък на културите". Пияните и разюздани мигранти не 
представят исляма. Престъпниците от всякакъв произход 
априори се изключват от човешката общност и от претен
цията за либерално отношение. Към тях трябва да се подхо
ди с цялата сила на закона!

Атентатът срещу жълтата многотиражка „Шарли Ебдо" да
де повод да се говори за „сблъсък на културите"6. В действи
телност ислямът и християнството са живели векове в относи
телно мирни отношения дори в регионите на Близкия Изток. В 
Сирия и Ливан има огромни християнски малцинства, които 
имат реално политическо участие. Но сценаристите на „управ
ляемия хаос" проектират нови сблъсъци чрез фабрикуване на

6 Бузов, В. Западът произвежда своите терористични палачи -  Радио 
„Фокус", 08.01.2015 (http://www.focus- 
radio.net/?action=opinion&id=18879).
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събития, които да предизвикат гняв и нападения от двете 
страни, да превърнат нашата Европа в поле на войни.

Човечеството ще продължава да бъде устойчиво все 
по-разделено от национални, религиозни, етнически, соци
ални и политически граници. Ръстът на регионалните конф
ликти и на глобалния тероризъм доведе до необходимост да 
се премести интереса от световната към сигурността на на
ционалните държави. В тази посока действа и натискът на 
мигрантските вълни от Северна Африка и Близкия Изток. 
Редица страни от Централна Европа казаха твърдо „не" на 
опита да им се налага отвън приемане на мигранти и затво
риха своите граници с екстремни мерки. Тази тенденция ще 
се задълбочава и хората все повече ще се самоосъзнават ка
то граждани на своите държави, от които търсят защита.

Въпреки това хората трябва да се научат да живеят за
едно на основата на комунитаристките принципи на соли
дарност, сътрудничество и зачитане на ценностите на дру
гите. Това предполага укрепване на един многополюсен 
свят на баланс на силите и обуздаване на империалисткия 
експанзионизъм на Запада. Това може да стане чрез коали- 
ране на бедните страни срещу агресията, чрез натиск от 
свободните граждани.

В днешния многополюсен свят глобалното гражданско 
общество, световните организации и бедните държави 
трябва да окажат повсеместен натиск за един нов по- 
справедлив обществен договор, който да гарантира сувере
нитета на малките държави и да отреже достъпа на корпо
рациите до енергийните ресурси, придобит по престъпен 
начин чрез войни и завоевания. Агресията и експанзиониз- 
мът трябва да отстъпят място на демократичното икономи
ческо съревнование. В тази посока са усилията на страни ка
то Русия, Китай и Иран за промяна на основите на междуна
родния ред - от агресия и насилия към търсене на възмож
ности за равноправно сътрудничество. Открива се и перс
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пектива за алтернативен икономически ред -  чрез инвести
ране в развитието на бедните страни, в нови енергии и тех
нологии в интерес на хората.

Принудителната миграция може да престане да бъде 
проблем само чрез изкореняването на причините за нея. Не 
можем да очакваме, че корумпираните политически и ико
номически елити сами ще се откажат от завоевателната си 
политика -  те трябва да бъдат принудени да направят това! 
Първата стъпка в тази потока е засилването на социалните и 
политически протести и сътрудничеството в социалните 
мрежи и на улицата.

В Европейския съюз ние, съвременните хора и гражда
ни, трябва да направим всичко възможно, за да се скъса с 
неолибералната хегемония и подчинението на американс
кия експанзионизъм, както и да се наложи един по-социален 
проект на „Европа на отечествата", в който върху принципи
те на солидарността и равноправното сътрудничество, на
шите народи да изграждат своето по-добро бъдеще в инте
рес на гражданите.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ОБЯСНЕНИЯ НА КРИЗАТА 
С БЕЖАНЦИТЕ

Докторант Вихра Павлова

След стратегията на САЩ за „разширяване на свободата 
в Близкия Изток"1, общият брой на бежанците се е увеличил 
през последните четири години от 10.40 милиона в края на 
2011 г. до 15 100 000 в средата на 2015 г.2 Самата миграция е 
процес, съпътстващ глобализацията и ускоряван от нея -  не 
нещо ново и непознато, което тепърва да буди страхове.

Още през 2006 г. проф. Проданов озаглави свой доклад 
„ЕС като регионална „територия на разлома" и посочи в него 
проблемите, актуални и днес3, които западният естаблиш- 
мънт остави да се задълбочат максимално, така че умело да 
ги използва.

Към 2015 г. миграцията придоби кризисен характер: за 
кратко време огромни потоци от хора се насочиха към Ста
рия континент, без всички непременно да бягат от „горещи 
точки", което допълнително буди недоумение. До края на 
октомври 2015 г. най-голям брой нови молби за убежище са 
отправени към Германия (315 000).4 Но повече от един

1 Реч на президента Джордж У. Буш на 20-годишнината на Националния 
фонд за демокрация. United States Chamber of Commerce. Washington, 
D.C. http://www.ned.org/remarks-by-president-george-w-bush-at-the- 
20th-anniversary/

2 UNHCR Mid-Year Trends 2015 http://www.unhcr.org/56701b969.html
3 Проданов, В. ЕС като регионална „територия на разлома". XXI век ре

гионални аспекти на международните отношения. Сборник с доклади 
от научна конференция. Университетско издателство, 2006, с. 13.

4 ВВС. Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics. 22 
December 2015: http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
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милион са били преброени в системата „EASY", преди да 
подадат молби за убежище.

Какви са причините за този миграционен поток?
Много анализатори смятат, че това е целенасочен и 

контролируем процес; организирано масово бягство на 
огромни маси хора от Третия свят към Европа, чиито ос
новни „бенефициенти" са транснационалните корпора- 
ци (ТНК) и САЩ, в качеството си на техен основен „клъстер". 
Това е „инсценировка на грандиозен спектакъл.5 Цели се 
в ситуация на изкуствено предизвикан хаос Европа да 
подпише Трансатлантическото споразумение за търговия и 
инвестиции (ТТИП)6, което е движение по инерция, целящо 
да отложи края на американската хегемония.

Първо, отлагането на подписването на ТТИП провокира 
ръст на антиатлантическите, антиглобалистки настроения и 
евроскептицизма. Вероятността на власт да дойдат нацио-

5 Седов, Д. Беженцы и Европа: привкус искусственно создаваемой ка- 
тастрофы. Фонд Стратегической
Культуры, 05.11.2015: http://www.fondsk.ru/news/2015/11/05/bezhency-i- 
evropa-privkus-iskusstvenno-sozdavaemoy-katastrofy-36546.html

6 Причините са ясни: опасност от крах на финансово-икономическата 
система, основана на долара и борба по върховете за запазване на 
властта при прехода към многополюсен свят, в който всички големите 
центрове на сила са загрижени за изграждането на временни структури 
и укрепването на сигурността, предназначена да омекоти удара от ряз
ко свиване на „Pax Americana".
Славното тридесетлетие след Втората световна война изчерпа силите 
си още в средата на 70-те години на XX век. Оттогава кризата се раз
вива прогресивно. Настоящият финансово-икономически апокалип
сис бе отлаган с помощта на редица локални и регионални войни, 
цветни революции/преврати, и най-вече с разпадането на СССР. оси
гурило на глобалната олигархия прекрасни възможности за „натруп
ване чрез отнемане". Но военните конфликти са само способ да се от
ложи реформата на световния ред или, обратно, - да се реформира. 
Днес неолибералният проект на глобализация върви към логичния си 
край. Движението по инерция в същата посока продължава, но всеки 
разбира, че това е път за никъде.
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нално ориентирани сили се повишава. С нея се повишава и 
вероятността още повече да се засилят проруските настро
ения, а това вече е сериозна заплаха за САЩ и Англия.

„Германската индустрия всъщност се противопоставя 
на санкциите срещу Русия; Русия не е просто огромен па
зар ."7 В самата Германия нараства влиянието на партията 
„Алтернатива за Германия", основана през 2013 г., в чието 
ръководство са обединени водещи немски интелектуалции. 
Тя е национално ориентирана сила, която вече обединява 
усилията си с ПЕГИДА, което може да доведе до появата на 
широк антиправителствен фронт. А и в Християндемок
ратическият съюз се разгаря съпротива против политиката 
на Меркел.

Проучване разкри, че популярният призив „Добре 
дошли в Германия" идва на първо място от САЩ, после 
от Великобритания и накрая от германски заинтересовани 
кръгове. „Наричат Германия локомотивът на ЕС. Разрушава
нето на Германия - това е разрушаване на ЕС и цяла Евро- 
па.8 Показателна за това е частта в глобалната прогноза за 
2016 г. на Центъра за стратегически и международни изс
ледвания на САЩ, в която се припомнят ползите от плана 
Маршал,9 без да се споменава нищо за настоящата ситуация 
в ЕС и в частност Германия, освен във връзка с „ролята на 
НАТО" и „руската заплаха".10 Сам Фридман заяви безцере- 
монно: „Фундаменталният въпрос е за отношението 
между Германия и Русия. Това е въпросът, който ще дефи

7 Енгдал, У . Противоракетната система не е защита, а настъпление. То
ва може да унищожи Европа. А-specto, 17.12.2015 http://a- 
specto.bg/protivoraketnata-sistema-ne-e-zashtita-a-nastaplenie/

8 Шалак, В. Нам повезло жить в эпоху перемен! http://pravosudija.net/ 
article/vladimir-shalak-nam-povezlo-zhit-v-epohu-peremen

9 Center for Strategic and International Studies (CSIS). Global Forecast 2016,
р. 122.

10 Ibid, р.122-124.
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нира Европа като цяло."11
Второ, „лов" на евтина ръботна ръка. От „Добре дош

ли" риториката на европейските лидери се промени към 
„Съдния ден" за европейското бъдеще. Затова Меркел реши 
да приема бежанци, а имигрантите да остави зад оградите. А 
това е „подарък за бизнеса, позволяващ да се улови евти
на работна сила в предверието на съглашението за ТТИП."12

Сирийският журналист и писател Мустафа Ал-Микдад 
споделя: „След като теростическата им война против нас из
тощи голяма част от нашите ресурси, организацията на 
имиграцията на нашите младежи започна да придобива го
лям размах, което навежда на мисълта за подготовка на нов 
план, чиято е цел е да лиши Сирия от нейния човешки и 
научен потенциалн и  от възрастната категория, която може 
да победи тероризма и да възстанови страната."13

Т.е. подбират се „мозъците", концентрират се в център 
на Европа, а радикалните елементи (влизащи в Европа със 
сирийски паспорти, печатани в Турция), т.н. „спящи клетки" 
на ДАЕШ, както и неграмотни имигранти се разпределят в 
периферията, Източна Европа. Част от тях ще попълнят ар
миите, защото Англия например има проблеми „с набира
нето на персонал, генерирани отчасти от индивиди, ко
ито се усещат по-малко свързани с държавата, а оттам и 
по-малко склонни да служат", защото „на Великобритания 
ще са необходими както военна,...така и „създаване на го

11 Фридман, Дж. Взривоопасните точки на Европа. Евросъюзът -  фалит 
или възход. 2015, С., с. 227.

12 Четверикова, О. Миграционный кризис в Европе и его заказчики 
Фонд Стратегической Культуры, 17.09.2015:
http://www.fondsk.ru/news/2015/09/17/migracionnyj-krizis-v-evrope-i- 
ego-zakazchiki-ii-35458.html

13 Пак там

92

http://www.fondsk.ru/news/2015/09/17/migracionnyj-krizis-v-evrope-i-


ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ОБЯСНЕНИЯ НА КРИЗАТА С БЕЖАНЦИТЕ

тов запас от наемна работна сила."14
Трето, разделяй и владей, заобикаляне на ядрото на 

проблема -  формулата на Вашингтонският консенсус:
либерализация, приватизация, дерегулация, остеритет.

Още в 2013 г. бившият френски министър на вътрешни
те работи заяви: „Държавната медицинска помощ позволява 
на хора, дошли на наша територия, без да спазват правилата 
ни, (да бъдат лекувани безплатно), докато французите са за
дължени да плащат до 50 евро от медицинските разходи."15

Не наблюдаваме ли същото разделение на достойни и 
недостойни хора, полезни и излишни както в САЩ - 90-те 
години, когато е приет законът Personal Responsibility and 
Work Opportunity Aet (PRWORA) от 1996 г.? С него уязвими 
групи от населението (предимно възрастни имигранти) се 
оказват виновни за икономическите проблеми на Америка, 
защото социалните им права влизат в „резонанс с амери
канските културни ценности на усилена работа, независи
мост и индивидуализъм"16; част от тези права са отнети, но 
по-важен е идеологическият фокус на този закон: противо
поставени са не само имигранти-американци, стари-млади, 
а и югоизточните азиатци (полезните) на останалите 
имигрантски групи.

Могат да се посочат още такива примери, но тези са по
казателни за начините, по които „US клъстерът от държави" 
си играе с жертви на системата, създадена от тях. И Донълд 
Тръмп използва тези похвати в предизборните си речи, като

14 Strategic Trends Programme. Global Strategic Trends - Out to 2045. 
Ministry of Defence

15 RTL, 15 октомври 2013
16 Yoo, Grace J . Immigrants and Welfare: Policy Constructions of 

Deservingness.
Journal of Immigrant & Refugee Studies, 2008: http://www.tandfonline. 
com/doi/pdf/10.1080/15362940802479920
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даже вбеси и Стивън Кинг.17 Солидарни с Тръмп, губернато
рите на американките щати отказват да приемат бежанци.18

Четвърто. Насаждане на омраза и расизъм, възраждане 
на неонацизма, които отново да изпепелят Европа; но което 
е и изместване на вниманието на обществото от ТТИП.

На въпрос защо има ислямофобия на Запад?, филосо
фът Макмъртри отговаря: „Културните различия провокират 
невежество - това е първото ниво на проблема. Но фалши
вата пропаганда култивира омраза. Дълго преди ислямо- 
фобията, ръководеният от САЩ „антикомунизъм" уби мили
они във Виетнам, Индонезия и Латинска Америка. А преди 
него в борбата с комунизма американските многонацио

17 Стивън Кинг се изгаври с расизма на Доналд Тръмп. Милиардерът ус
пя да вбеси и мексиканците, и американците, и собствената си партия: 
http://www.blitz.bg/news/article/355319

18 Here's The List Of Governors Who Will NOT Take Refugees Into Their 
States. http://www.hannity.com/onair/55176/here039s-the-list-of-governors- 
who-14128486#ixzz3wjoiyBBs
Впрочем, според депутата от немската левица Аксел Троост „Полити
ката на европейските лидери увеличава опасността от борба за оце
ляване между местните младежи и имигрантите, както и между имиг
рантите и най-бедните слоеве от немското население" (Цитат по Се- 
дов, Д. Беженцы и Европа: привкус искусственно создаваемой катас- 
трофы. Фонд Стратегической Культуры, 05.11.2015: 
http://www.fondsk.ru/news/2015/11/05/bezhency-i-evropa-privkus- 
iskusstvenno-sozdavaemoy-katastrofy-36546.html). В този контекст чес
то бива цитиран и Арнолд Тойнби: когато в обществото... мнозинст
вото се превръща в пролетариат -  вътрешен -  унизен, и външен, бур- 
но съпротивляващ се ... , се стига до загуба на социално единство, от
там, разпадане на цивилизациите (Тойнби, А. (2001) Изследване на 
историята, т. I, С. Захарий Стоянов, 2001, с. 287, 291). Аз бих цитирала 
друга мисъл на Тойнби: „Важна черта на упадъка е опитът за на
силствено спиране на промените."
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нални корпорации финансираха нацизма и фашизма."19
Днес убиват пак ТЕ, чрез ислямизма.. А Дж. Фридман пре
дупреждава за надигащия се национализъм в региона и
за появата на движения с расов елемент20.

Ако не това е целта на глобалната олигархия, то защо в 
прогнозите на американските и британски мозъчни тръсто
ве не се споменава нищо за ситуацията в Европа? В същото 
време в „матрицата за оценка на риска", 2016 г. на Центъра 
за превантивни действия на САЩ политическата неста
билност в ЕС заради притока на бежанци и мигранти е 
класирана като „Tier 1" (риск №1).21 За САЩ ефектът от те
зи събития е смятан за „умерен".

Вероятно за това с такова самочувствие след атента
тите в Париж „афганистанци изнасилват групово в метрото", 
„бежанци" нападат жени в Германия и т. н.

Според испанската медия „ЕІ Digital de Аsturias", позова
ваща се на данни, изнесени от германското МВР22 при напа
денията в Кьолн са участвали 31 души от различни национал

19 McMurtry, J . Global Crises 2016: Western Media, the Public Interest, 
Corrupting Youth, the Real Terrorism, Collective Consciousness . 
http://www.globalresearch.ca/global-crises-2016-western-media-the- 
public-interest-corrupting-youth-the-real-terrorism-collective- 
consciousness/5498764

20 Фридман, Дж. Взривоопасните точки на Европа. Евросъюзът -  фалит 
или въход. С., 2015 г., с. 196, 226. В Германия PEGIDA се превърна от 
стихийно движение в организирана структура и има филиали в Тю- 
рингия -TUGIDA, LEGIDA -  Лайпциг, а срещу левицита (Die Linke) зас
тана нова неонацистка десница „Die Rechte".

21 Preventive Priorities Survey 2016. Center for Preventive Action (CPA), р. 4
22 18 Asylum Seekers Are Tied to Attacks on Women in Germany. JAN. 8, 

2016 http://www.nytimes.com/2016/01/09/world/europe/cologne-new- 
years-eve-attacks.html
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ности. Само четирима са от Сирия.23 Изданието смята, че има 
организирана престъпна мрежа с поле за действие, която 
трябва да свърши „мръсната работа" наред с тази на ме
дийната пропаганда. И всичко това при бездействие на 
германските власти спрямо набезите на бежанците, и обрат- 
но -  показна агресия спрамо антиимигранстките протести.

Lale Akgun, роден в Турция експерт, живял в Кьолн и 
познаващ въпросите на интеграцията, каза, че случаят в 
Кьолн сочи растящо напрежение между виждащите в но- 
воидващите имигранти източник на обогатяване и съзи
ращите в тях главно бреме и заплаха.24

Фридман дава съвети: „Ако източника си струва, трябва 
да го поставиш под контрол. Финансов, сексуален и психо
логически, докато бъде готов да приема наставления."25

Не е ли това „грандиозен спектакъл", целящ да прибли
жи времето на социален взрив, точка на бифуркация, в 
условията на която авторите и определят правилата и 
посоката на по-нататъшното развитие на събитията, ко
ето през погледа на олигархията е: Европа ще бъде превър

23 Заглавието на статията е „Голям брой от замесените в нападенията в 
Кьолн са „бежанци", които чакат документите си за убежище". (Е1 
Digital de Аsturias. Numerosos implicados en los asaltos sexuales de 
^ lon ia sonrefugiados a la espera de asilo. https://www.eldigital 
deasturias.com/noticias/numerosos-implicados-en-los-asaltos-sexuales- 
de-colonia-son-refugiados-a-la-espera-de-asilo)

24 SMALE, А. As Germany Welcomes Migrants, Sexual Attacks in Cologne 
Point to a New Reality. JAN. 14, 2016 http://www.nytimes.com/ 
2016/01/15/world/europe/as-germany-welcomes-migrantssexual- 
attacks-in-cologne-point-to-a-new-reality.html?_r=0

25 Wikileaks. https://wikileaks.org/the-gifiles.html
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ната в „котел за претопяване на народите".26 Нали още 
през 2011 г. Обама каза: „Времето за нашето лидерство е се
га. Съединените щати и Обединеното кралство, оформят 
един свят, в който биха могли да се появят нови нации и 
индивиди."27 А и известният идолог на мондиализма Жак 
Атали е очарован като заяви: „Тези хора ще превърнат Ев
ропа в първата в света държава. . ." 28 Иде реч за разруша
ване и после възстановяване на Европа, в превръщането и в 
нова периферия, обслужваща интересите на глобалната

26 Петров, Н. Мигрантското нашествие и бъдещето на европейския про
ект. Сп. Геополитика, 01 Декември 2015: http://geopolitica.eu/spisanie- 
geopolitika-broi-5-2015/1867-migrantskoto-nashestvie-i-badeshteto-na- 
evropeyskiya-proekt ; Четверикова, О. Миграционный кризис в Европе и 
его заказчики Фонд Стратегической Культуры, 17.09.2015: 
http://www.fondsk.ru/news/2015/09/17/migracionnyj-krizis-v-evrope-i- 
ego-zakazchiki-i-35451.html; Чуков, Б. ЕС се срина. Все по-малко хора 
вярват на САЩ. Памет за бъдещето, 02.10.2015: 
http://www.memoriabg.com/2015/10/02/es-se-srina-vse-po-malko-hora- 
vyarvat-na-usa/ и др. Впрочем, към 2035 г. идентичността повече ще за
виси от културата и идеологията, отколкото от географията; медиите ще 
оформят нови форми на идентичност.Т о в а  вероятно ще активизира 
и усложни противоречията и конфронтациите по места, ще разшири 
аудиторията от хора, борещи се за своите каузи, по които ще бъде 
сложно да се стигне до практически компромис. (Strategic Trends 
Programme. Global Strategic Trends - Out to 2035. Ministry of Defence, р. 
4), за това „технологиите ще способстват да се влияе върху поведение
то и действията на хората...ще се анализира и моделира социалното 
поведение". „До 2045 г. е възможно хората да претърпят трасформация 
чрез компютърни устройства и вградени сензори, което ще подобри 
способността да се променят физиологични и психологични състояния, 
за увеличаване на производителността и подобряване на издръж
ливостта." (Strategic Trends Programme. Global Strategic Trends - Out to 
2045. Ministry of Defence, р. xxiii).

27 Реч на Обама пред пред Британския парламент: Full transcript | Barack 
Obama. Westminster Hall, London | 25 May 2011 http://www. 
newstatesman.com/2011/05/nations-rights-world-united

28 Attali: «Les refugies vont faire de l'Europe la premiere puissance du 
monde» http://www.lesoir.be/988143/article/debats/2015-09-13/attali- 
refugies-vont-faire-l-europe-premiere-puissance-du-monde
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олигархия, с „нови индивиди" на дистанционно управление, 
не раждащи проблеми.

Защо Европа и Германия? Защото всички врати към 
Изтока са затворени. От Русия, Иран, Китай, Индия. Теренът 
за „инвестиции" е ограничен.

Япония все по-често поглежда към Русия. Планът „Го
лям Близък Изток" от 70-те-80-те г. на ХХ век (създаване дъга 
на нестабилност около Русия) срещна сериозен отпор. Тран- 
стихоокеанското споразумение е под въпрос. Китай заема 
позиции в Тихия океан и се въоръжава сериозно. Страните в 
БРИКС и ШОС ще се увеличават и тепърва ще отстояват на
ционални интереси. Остава Европа. А капитализмът е не
мислим без периферия (ниско платена работна сила, су
ровини, печеливши пазари), без население, което стре
мително расте! Сега обаче европейското население не рас
те, а освен това си знае добре и цената.

Спрямо войната в Сирия и борбата с ислямистите, на
ред с Русия, водещ в борбата с ДАЕШ е шиитски Иран. С тях 
са иракските и сирийски кюрди. В Ирак решаваща роля иг
рае проиранската шиитска милиция. Без военен съюз с 
Иран и Сирия, Западът никога няма да победи ДАЕШ, но 
такъв съюз поне засега е невъзможен по познатите причи
ни. А и приближаването на поражението на ДАЕШ ще дове
де до ръст на терора в различни точки по света. Войната 
между Йемен и Саудитска Арабия може да се ожесточи, а в 
Либия29 Западът подготвя операция срещу местните исля- 
мисти, контролиращи чест от страната.

Кризата в Афганистан продължава; Бъдещето на Украй
на за сега е неясно.

29 Едно от най-големите огнища на тероризма днес, това е Либия. Тери
торията й се контролира от терористически групировки и племенни 
въоръжени формирования, които контролират добива на и контра
бандата с петрол, чиито купувачи са европейските страни.
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Босна, Херцеговина, Албания и Македония са „горещи
те точки" на Балканите.

Възможното прерастване на войната в Сирия в голяма 
война в Близкия Изток, разпадането на Турция като неин 
пръв и бърз резултат и вълна от 10-15 милиона бежанци, 
истински и мними, ще залее Европа. Като цяло конфликтът в 
Близкия Изток ще бъде продължителен, защото в региона са 
съсредоточени интересите на твърде много международни 
играчи. В момента вътре в Сирия и Ирак протичат не една, а 
много войни. Затова и ДАЕШ ще продължи да съществува ка
то хидра, като мрежа. Ако бъде разгромена една групировка, 
на нейно място ще възникнат нови групировки, с нови имена. 
Още по-опасен е мозъчният център на ДАЕШ, който дено
нощно изчислява „слабите звена" и планира терористичните 
атаки. Ето защо в глобален мащаб най-големият риск се със
тои в това, че в условията на покачващия се ръст на напреже
нието в света, всеки неголям въоръжен международен конф
ликт може бързо и лесно да прерасне и в голяма война. Така 
вече всяка една провокация може да прерастне отчало в 
малка война, след което и в голяма. Именно поради тези при
чини и идеята за „историческо отмъщение" винаги ще топли 
душите на тези мигранти и терористични мрежи.
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Проф., д.ф-н., д-р по история Нако Стефанов

Проблемът с геостратегическата ситуация около т.нар. 
„бежански вълни" безспорно е важна и животрептуща тема. 
Причината е не само в това, че тези „вълни" оказват днес 
значимо, но и определено негативно въздействие върху об
становката в Европейския съюз (ЕС). Следва да се каже, че 
това въздействие е в още по-широк географски план, 
включващ Близкия и Среден Изток, Северна и Тропическа 
Африка и преди всичко Източното Средиземноморие. Това 
въздействие -  може да се предполага, -  ще има не само 
краткосрочен ефект. При това неговият ефект в бъдеще ще 
има още по-сериозни геополитически и геоикономически 
измерения.

Основна цел на предложения материал е да се предста
ви, от една страна, нашето виждане за първопричините за 
създаденото положение, което обозначаваме с термина „ге- 
остратегическа ситуация". От друга страна, целта е да се 
изяснят някои важни обстоятелства във връзка с позицията 
на ключови фактори на ЕС по отношение на „бежанската 
вълна". Именно такова обстоятелство е т.нар. „европейски 
хуманизъм и толерантност", разбирани като специфичен 
неолиберален, разрушителен за националната държава 
формат на мултикултурализъм.

Тези цели се постигат чрез следните задачи, структури
рани в основните раздели на разработката:

1. „Стратегията на хаоса" като определяща характеристи
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ка на текущата геостратегическа ситуация в глобален план;
2. „Бежанската вълна" като компонент на „Стратегията 

на хаоса" на фона на т.нар. европейски хуманизъм и толе
рантност.

Ключови методологически подходи използвания в пре- 
дожения материал са следните:

• Системно-структурният подход, съгласно който изс
ледваният феномен се разглежда като система, съставена от 
взаимносвързани компоненти, действащи като едно цяло, 
но подчинени на определена схема, т.е. структура на взаи
моотношенията между тези тях;

• Геополитически и геоикономически подходи - послед
ните разглеждат политическите, социално-икономическите и 
социокултурните процеси през призмата на конкретната спе
цифика на сформирани уникални взаимодействия, детерми
нирани от географско-природната среда;

• Исторически подход, изхождащ от презумпцията, че 
обектът не може да бъде разбран ако не го анализираме в 
исторически план, т.е. как се е развивал във времето и прос
транството.

Тези подходи ни позволяват не просто да се проследи и 
анализира динамиката на събитията, но те позволяват да се 
синтезират определени изводи, на основата на които да се 
прогнозират вероятните перспективи на разглежданите 
процеси.

1. „Стратегията на хаоса" като определяща 
характеристика на текущата геостратегическа 
ситуация в глобален план

Създадената в текущия момент геостратегическа ситуа
ция е резултат на глобална динамика, стартирала в началото 
на 90-те години на ХХ век. Именно тогава се реализира съ
битие, което бе наречено от текущия президент на Руската
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федерация В.В. Путин „най-голямата геполитическа катастро
фа на ХХ век", а именно разпада на СССР. В резултат на този 
разпад се сложи край на двуполюсната система на геополи- 
тически и геоикономически взаимодействия, характеризи
раща се с противопоставяне и конкуренция между „Pax 
Americana" и „Pax Sovietica". В резултат на това възниква нова 
геостратегическа ситуация, която бе обявена в средствата за 
масова информация като начало на „глобализацията". Следва 
да кажем, че т.нар. глобализация е процес древен, колкото и 
човечеството. В случая става дума за негов нов етап, който се 
характеризира с опита да се наложи т.нар. система на амери
кански глобализъм. В тази връзка американският „кремлино- 
лог" Френсис Фукуяма обяви „края на историята".

Проблемът е, обаче, в това, че тази система на амери
кански глобализъм, още не установена напълно, започна да 
„куца". Създадена да обслужва преди всичко интересите на 
глобалния капитал с американски произход, подчинена на 
неговия стремеж за максимизация на печалбите, тя започна 
да създава един деформиран свят в много измерения, който 
започна не просто да се пропуква, но да се руши:

1. В икономически и геоикономически план -  ориенти
раните към максимизация на печалбата стопански субекти 
на американския глобализиран капитал се фокусират върху 
дейности и зони, които са източник на свръхпечалби, а 
именно:

• Вместо производство, игра на фондовата борса, при 
което, вместо класическата формура на капиталистическа 
печалба „пари -  стока -  пари прим", се премина към форму
лата „пари -  ценни книжа -  пари прим";

• Износ на производството от САЩ в страни с ниска 
цена на работната ръка, благоприятен климат и относител
но добра образователна система - Югоизточна Азия и най- 
вече Китай;

• На практика частната институция -  Федералната ре
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зервна система (ФРС), емитираща щатския долар, след така 
наречения „Шок на Никсън" прекратява възможността до
ларът да се обменя срещу злато. След въвеждането на „Рей- 
гъномиката", т.е. на неолибералния стопански модел, паке
тиран в неоконсервативна политическа опаковка, в САЩ за
почва компенсиране на създаващите се дефицити на дър
жавата, местните власти, корпорациите и домакинствата за 
сметка на емисия на долара.

В крайна сметка всичките тези процеси, инициирани от 
целите и интересите на глобализирания американски капи
тал, водят до многомерни резултати с негативни последст
вия за самите САЩ, а именно:

• Екстремна деиндустриализация на Щатите като при 
това КНР се превръща в световна работилница. През ноемв
ри 2014 година Китай по брутен вътрешен продукт (БВП), 
изчислен по паритет на покупателната способност (ППС), 
надминава САЩ;

• Съединените Щати създават огромен дълг като само 
държавният надхвърля 19 трилиона долара в началото на 
2016 година. Общият дълг на САЩ - държавен, на местните 
власти, корпоративен и на домакинствата, е повече от брутния 
продукт на света за една година, т.е. над 65 трилиона щ.д.;

• САЩ стават държава, която живее на чужда сметка - 
при дял в брутния продукт на света по различни изчисления 
-  18% по ППС и 22% по официален обменен курс те потребя- 
ват от 36 до 40% от световното потребление. Това е възмож- 
но тъй като щатският долар е световна резервна валута.

2. В политически и геополитически план, включително 
военно-политически такъв -  през 90-те години на ХХ век в 
пика на своята доминация, а и по-късно Щатите и тяхните 
съюзници проведоха редица войни и бойни действия по 
„демократизиране на света" по начин, който определено 
настрои значителна част от световното обществено мнение 
срещу тях. Особено важен момент в тези ходове и действия
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на САЩ придоби „доубиването" на Русия. Както заяви нав
ремето по този повод Збигнев Бжежински „Новият световен 
ред ще се строи срещу Русия, на руините на Русия и за смет
ка на Русия". Новият руски „елит" почти две десетилетия се 
опитваше да се убеди сам, че ще може да се „интегрира" на 
относително равноправни условия в глобалния елит, воден 
от англо-американската върхушка. Но събитията по света му 
дадоха ясен знак, че това са илюзии. Тогава стана това, което 
стана ... Крим, Сирия...

Оказа се, че РФ успя без да вдига шум да изпревари Ща
тите в рамките на текущата спирала на превъоръжаване. 
Щатите се излъгаха като отписаха Русия. Оказа се вярно то
ва, което китайците казват за Русия, че това е страна на из
ненадите. Изстрелването на крилатите ракети „Калибър НК" 
от Каспийско море огласи, че Русия се завръща като глоба
лен играч...

Още преди това стартира процес на консолидиране на 
сили, които не желаеха да възприемат еднополюсния свят, 
около Китай и Русия, т.е. започна създаването на т.нар. 
БРИКС -  Бразилия, Русия, Индия, Китай и ЮАР. Времето „за
работи" за тези сили...

Междувременно още преди да настъпят споменатите 
по-горе събития „Империята отговори на удара". Т.е. в отго
вор на относително си отслабване, което сами си причини
ха, САЩ реагират със „Стратегията на хаоса" или по-точно 
„Стратегията на управляемия хаос". Като използват пробле
ми, слабости и конфликти, които никога не са липсвали и не 
липсват и днес в отделните държави и международни отно
шения, те ги „раздухват" в максимална степен. И тогава, ко
гато припламват различните огньове на хаоса тук и там, Ща
тите ще са онзи „сияен храм на хълма", към който ще тръг
нат да бягат финансовите потоци. И САЩ ще се спасят от за
даващия се банкрут...

В този смисъл, ако може да изразим днешната геостра-
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тегическа ситуация с един израз, той трябва да бъде „Опит 
за налагане от страна на глобализирания американски капи
тал на „Стратегията на управляемия хаос".

2. „Бежанската вълна" като компонент
на „Стратегията на хаоса" на фона 
на т.нар. европейски хуманизъм и толерантност

Т. нар. „Бежанска вълна" представлява изключително 
комплексен, нееднозначен и вътрешнопротиворечив процес. 
През 2015 година огромни маси хора от Близкия Изток, ос- 
новно от Източното Средиземноморие, т.е. Сирия, но и от 
Средния Изток - Ирак и Афганистан, а също така и от Север
на, и даже от Тропическа Африка, се устремиха към богатите 
страни от Шенгенската зона в Европейския съюз. Този мигра
ционен процес се характеризира с няколко важни момента:

• Практически едновременното „вдигане" на голям 
брой от хора;

• Несъмнено една част от участниците в т.нар. Бежан
ска вълна са прогонени от хаоса на гражданските войни, об
хванал страни като споменатите вече Ирак, Афганистан, Си
рия и Либия. Естественно, не бива да се забравя как бяха за
почнати тези граждански войни. Зад всяка от тях стърчат 
„ушите на Запада", а още по-точно на САЩ;

• Но една друга не по-малко значителна част от т.нар. 
бежанци са млади мъже, разполагащи със значителни сред
ства, а също така с модерни мобилни апарати. Те трудно би
ха били заподозрени в това, че са жертви на граждански 
войни. Даже и да имат някакво отношение към тези войни, 
по-скоро бихме ги причислили не към жертвите, а към зачи- 
нателите, подстрекалите и насилниците в същите тези вой
ни, т.е. това са представителите на радикалния ислям, на па- 
нислямистки терористични кръгове;

• Съществува и трета част, идващи от страни, където
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няма граждански войни и които може да наречем банални 
икономически имигранти.

Както фактът на това внезапно „бежанско" изригване, така 
и наличието на гореспоменатата втора „бежанска группа" 
създават напълно обосновани съмнения, че зад т.нар. Бежан
ска вълна стои до голяма степен манипулирано явление. 
Съществува крилатият въпрос „Quid prodest?", т.е. „Кому е из- 
годно?". На фона на дълбоката криза на системата на „глоба- 
лизма", т.е. на „глобализацията по американски", навярно няма 
да сме далеч от истината, ако определим „бежанското явле
ние" като важен компонент от „Стратегията на хаоса", провеж
дана от САЩ. Несъмнено САЩ и Западна Европа са съюзници, 
но едновременно с това и конкуренти. Дълбочината на сис
темната криза, обхванала Щатите, ги кара да действат съгласно 
крилатата фраза „Боливар не може да носи и двамата".1

На фона на тази т.нар. Бежанска вълна ставаме свидете
ли на странно явление. Ръководителите на редица европей
ски страни, които вече се „задъхват" в невъзможността си да 
се справят с огромния поток от хора, част от които понякога 
демонстрират, меко казано, изключително нетолерантно 
поведение към гражданите на приелата ги страна, към тра
дициите и ценностите на същата, продължават да призова
ват към необходимостта обществото да се отнася с „хума
низъм и толерантност". В основата на тази призиви е една 
цялостна идеология, наречена „мултикултурализъм", която 
не може да не се признае, че е успяла да „зомбира" опреде

1 Изразът „Боливар не можи да носи и двамата" (англ. Bolivar cannot 
carry double) идва от известния разказ на О. Xенри „Пътища" (англ. 
Roads We Take), публикуван за първи път в сборника „Кръговрати" 
(англ. The Whirligigs), публикуван от издателство „Doubleday, Page & 
Company" през 1910 год. Изразява ситуация, когато двамата герои на 
разказа са с един кон, при което първият герой убива втория, тъй ка
то конят не може да носи и двамата.
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лена част от населението на европейските страни.2
Тази „мултикултуризирана", насилствено ислямизирана 

Европа днес се задушава от масовата миграция. Като се имат 
предвид демографските тенденции в този регион може да се 
прогнозира вероятността, че културата и традиционните цен
ности в Европа ще бъдат стъпкани и разрушени. Определено 
трябва да си зададем въпроса какво стои зад тези „странности" 
на водещи ръководни кръгове на европейски държави и об
щества, кой налага разрушителната за тези общества идеоло
гия на мултикултурализма, чий интереси са в дъното?

С началото на „глобализацията", която определено е в 
интерес на най-едрия капитал, основно с американски, но 
също така и със западноевропейски корени, ставаме свиде
тели на атаката срещу националната държава. Един от ин
струментите на тази атака е мултикултурализма, чрез който, 
размивайки националното самосъзнание, се подриват ос
новите на националната държава.

Тук ще отбележим, че националната държава в една или 
друга степен е длъжна да изразява интересите на една по- 
значителна част от социалните слоеве и групи на общество
то, което представлява. Но подобна позиция на национална- 
та държава определено влиза в остро противоречие със 
стремежа на глобализирания едър капитал за максимизация

«Мултикултурализъм» е понятие, с което се описват общества, в които 
съжителстват много на брой различни култури без една от тях да е 
господстваща или поне преобладаваща. Точно по този белег се отли
чава от културния плурализъм, който предполага, заедно с господ
стващата или поне преобладаваща култура, да съществуват в общест
вото и други култури, които обаче да не противоречат на установения 
от господстващата култура социално-правов ред. (Вж. в Уикипедия, 
последно влизане 26.02.2016 г.).
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на печалбите. Ето защо „Картаген трябва да се разруши"!3
Фактически зад „хуманизма и толерантността" на редица 

европейски ръководни кръгове стоят интересите именно на 
този „глобализиран капитал". По този начин наблюдаваме 
странния и противоестествен синтез между част от европей
ските управляващи кръгове и носителите на панислямистки и 
радикално-терористически възгледи, които, както стана вече 
ясно, са немаловажен компонент на т.нар. Бежанска вълна.

Вместо заключение, ще се опитаме да направим кратка 
прогноза. Ако политиката на управляващите европейски 
кръгове не тръгне в посока на реализъм и адекватност, най- 
вероятно експанзията на мигрантите ще стане питателна 
среда за масова проява на ксенофоби, расизъм, нацизъм и 
фашизъм в най-крайни екстремни форми. Всичко това така 
може да завихри „Стратегията на хаоса", че резултатите да 
бъдат най-трагични не само за европейските страни, но и за 
света като цяло.

А може би и това е една от целите на „Стратегията на 
хаоса"?

3 „Картаген трябва да се разруши" (на латински: Carthago delenda est) е 
ораторска фраза на римския политик Марк Порций Катон Стари, кон
сул през 195 и цензор през 184 година пр.н.е. В последните години на 
Пуническите войни, Катон винаги завършвал речите си в Римския се
нат с тези думи „Освен това мисля, че Картаген трябва да се разруши." 
(на латински: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam), дори когато 
в речите му не става дума за Картаген. През 146 пр.н.е. Картаген е 
разрушен от римляните след края на Третата пуническа война. Из
разът се използва за настойчиво искане, израз (в реторическо изказ
ване) който бива повтарян натрапчиво, за да подтикне към някакъв 
вид действие.(Вж. в Уикипедия, последно влизане 26.02.2016 г.).
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НА ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ГЛОБАЛЕН 
И КОНСПИРАТИВЕН СЦЕНАРИЙ

Проф., д.с.н. Максим Мизов

Живеем в парадоксални времена! Колкото повече уп
равниците и политиците се кълнат гръмогласно, сърцераз
дирателно и публично, че изобщо не изповядват, нито се 
замесват, а напълно отричат пристрастието и участието си 
във всевъзможни конспиративни логики и практики, в тайни 
договори, толкова повече обществеността ежедневно виж
да, чува, разбира и разпалено коментира, че политиката ста
ва все по-задкулисна, по-непрозрачна, по-непонятна, бук- 
вално абсурдна; че (като че ли!) най-различни конфиденци
ални споразумения, коварни завери и тайни сценарии изтъ- 
кават всичко случило се и сътворено, или стоят в дъното на 
всичко, ставащо или предстоящо в обществата ни.

Тази констатация с пълна сила се отнася и до случващо
то се от месеци в Европа във връзка с бежанските потоци 
към страни с високи жизнени стандарти. Тези потоци водят 
до исторически непозната бъркотия, безпорядък в Европа и 
страните, през които минават, в които (временно, или за 
постоянно) отсядат търсещи помощ и добър живот бежанци 
-  емигранти от всевъзможни рискови, несигурни, а пък и от 
незасегнати от размирици, сигурни държави.

Изправени пред подобни огромни, а, може би, даже и 
изключително съдбовни предизвикателства, европейските 
общества и граждани днес искат ясни отговори, но и разум
ни обяснения от своите - европейски или национални -  уп
равници, пък и от разноцветните по идеологически сорт и
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десен политици и обслужващите ги експерти.
В този исторически напрегнат, изпълнен с тревога, мо

мент става нещо странно. Сякаш омерта затваря устите на ев
ропейските държавници и управници. Те не искат, а някои от 
тях не смеят да кажат публично, откровено кои и какви са ис
тинските причини, обстоятелства, свързани с пораждането 
на тези потоци. чрез инструментално провокирана, дискретно, 
многопосочно контролирана врява, олелия край бежанския 
проблем. Така обществото бива въвеждано в заблуди, понеже 
обертоновете на доводите, децибелите на аргументите не раз
криват истините. Публично се произвеждат, лансират и нат
рапват за консумация визии и тълкувания, които са далеч от 
честното и достоверното обяснение на драмата. Политиците 
сякаш са положили тайна клетва да не разискват деликатни 
въпроси, да не обсъждат онези, които носят главната отго
ворност, вина за случващото се.1 Превили сервилно и рабо
лепно гърбове, прехапали езиците си пред отвъдокеанските 
си господари и ментори, европолитиците и псевдодържавни- 
ците не смеят да покажат и „накажат" (дори само вербално) ис
тинските виновници за днешната трагедия. Тези, които си поз
воляват да изрекат на глас истините за случващото се, които 
алармират за рисковете и дори осъждат последици от тези по
литически безумия, колосални престъпления, тутакси биват 
заклеймявани като антиевропейци, врагове на демокрацията, 
хуманизма. За тях почти винаги няма изобщо или достатъчно 
място в телевизионния и радиоефир, по предните страници на 
вестниците или на списанията, в дискусионните студия, а пък и

1 Това драматично, исторически болезнено въплъщава старата приказ
ка за голия цар, който всички виждали, но никой не смеел да каже на 
глас това, което всички виждали. Днес в ролята на голия цар е евро
пейският политически елит, евроатлантическите господари и брюк
селските чиновници, които цинично си затварят очите, ушите и устите 
за очевадности, които дори деца са способни да забележат и разбе
рат.
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гледната им точка обикновено се представя като съвсем нез
начителна и едва ли не като принадлежаща на пренебрежимо 
малцинство, не влияещо на процесите.

Непростимо е, че съвременните политици все още не са 
си направили толкова необходимата самокритика за всич
ките си прегрешения и престъпления при агресиите в суве
ренни страни (Афганистан, Ирак, Либия и Сирия), за своите 
тайни съучастия в провокирането на „нежни", „цветни рево
люции" в страни, които (от светски и добре устроени, макар 
и не по европейски демократични стандарти) днес вече са 
върнати с десетилетия назад, умишлено разбити, ала и то- 
тално, безскрупулно и нагло, безпощадно разграбени.

Срамно е прекомерното експлоатиране на темата за 
предишни и показни участия на емблематични западноев
ропейски политически лидери и нареждането им в първите 
редици на (уж) спонтанни граждански демонстрации, про
веждани в подкрепа на жертви на тероризма, агресията и 
срещу религиозния фундаментализъм. Но от обективите и 
микрофоните на медиите отсъстват дискурси и визии, защо 
политическите „величия" -  европейските лидери, не стояха 
начело на гражданските протести и по времето на агресиите 
на Запада в Ирак, Либия и Сирия, а ги пренебрегваха, ома
ловажаваха и клеймяха. Защо днес те публично ронят кро
кодилски сълзи, леят морета от фалшиви съчувствия и съст
радания за ориста на бежанците, за перверзно показваната 
и потресаваща гибел на едно удавено момченце, ала не се 
разчувстваха и когато стотици хиляди иракчани бяха изби
вани, принуждавани да бягат от родните места, завинаги да 
напускат родината си? Има нещо странно и необяснимо в 
чувствителността и поведението на европолитиците. Защо 
сега те се възмущават от рязане на пленнически глави от 
джихадистите, а напълно забравят как с удоволствие и об
лекчение гледаха, как с наслада преживяваха обесването на 
един държавен глава, или публичното убиване на друг (като
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на бясно куче), при това и въпреки обстоятелството, че по
вечето от тях бяха видели твърде много добрини и консу
мирали огромни ползи от въпросните диктатори?! Какъв е 
този днешен политически далтонизъм и идеологически ас- 
тигматизъм, който кара властниците в Европа да не виждат, 
проумяват и обсъждат фундаментализма, екстремизма и 
тероризма на неолиберализма, а и превръщането на плане- 
тарното пространство в огромна, ужасяваща, но и окърва- 
вена гладиаторска арена, върху която трябва величествено 
и оглушително да триумфират дискретните планове и сце
нарии на глобалната олигархия, и където „весталки" на Но
вия ред да отреждат кой, кога и как да бъде убит, а цялото 
човечеството да се превърне в безпомощна, унила и съ
вършено безропотна биомаса, безпрекословно изпълнява
ща техните команди, или поне да е пасивна аудитория, наб
людаваща с потрес разиграващото се пред (или с) нея.

Колкото по-аморална по дух, а и по-противостояща на 
духа и буквата на Закона става днес политиката по бежанс
кия проблем, толкова по-гръмогласно, по-натрапчиво евро
пейски политици леят всевъзможни, стари или нови мело
дии и нови мантри за демокрация, хуманност, европейски 
ценности и съчувствие към ближните -  все идеологеми, ко
ито за разумните хора са смислово кухи, съдържателно без
полезни. Всички предишни и днешни престъпления на за
падните елити над суверенни държави и общества се предс
тавят по перверзен начин, с политически и идеологически 
евфемизми, като мироподържащи, мироосигуряващи, ми- 
роналагащи и пр. операции, въпреки че при тях се избиват, 
осакатяват и прокуждат от родните им места и страни сто
тици хиляди, милиони човешки същества. И днес, повече от 
когато да е в историята, става ясно защо други цивилизации, 
култури, народи и страни имат толкова лошо мнение за 
прословутата „западна цивилизация и демокрация", в която 
все повече отсъства какъвто и да е хуманистичен, реално
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социален, но и морален смислов пълнеж.
Не е ли нужно тук и сега, в този съдбовен за България и 

Европа момент, ребром да поставим въпроса: защо тъкмо 
сега европейските знакови политически лидери, а пък и ин
ституции се оказват толкова силно впечатлени от, съчувст
ващи, състрадателни и съпричастни към страшните мъки, 
премеждия, тежнения, но и надежди на нижещите се бежан
ски колони? Къде бяха те или къде беше тяхната отговор
ност и моралност, когато стотици хиляди афганистанци, 
иракчани и либийци бяха избивани и принуждавани да на
пускат родните си места и държави, след като западняците 
им сервираха военни конфликти и неописуеми трагедии в 
името на „демокрацията и западните ценности"?!

Изкуствената бутафория и перфидният замисъл на гло
балния неолиберален проект и европейската му версия 
днес твърде скоростно, а и доста колоритно, мащабно се ра
зобличават. Те буквално рухват в праха на основателното 
огромно недоволство, на спонтанния, но и справедлив гняв 
на европейската общественост, която все по-осезаемо раз
бира, че европейските институции са напълно зависими и 
съвършено безпомощни, че те са дирижирани от скрити 
властови центрове, които чрез тях осъществяват свои пер
фидни, а и невъобразимо зловещи исторически сценарии, и 
то за сметка на цялото човечество.

Европейските граждани все повече се убеждават, че 
нещо непочтено, аморално, тайно, публично незримо, нечу- 
то, неартикулирано и некоментирано стои в дъното на не
щата; че от месеци наред те са всекидневно умишлено заб
луждавани, нагло лъгани от своите, от политиците си. Те раз
вълнувано се питат се, защо и по какви начини огромната 
сложност, динамичната противоречивост и неясност на ис
торическото ни съвремие, на коментираните бежански ка
зуси и трагедии се вмъкват в изумително семпли описания и 
едностранчиви тълкувания, които политиците толкова
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гръмко и така дисциплинирано, папагалски повтарят.
Учудваща, шокиращо неприемлива е привидната мо

ментна инфантилност на европейските политици, които 
непрестанно виждат, чуват или четат за лицемерието и 
двойното счетоводство на висши държавни и политически 
кръгове и особи от САЩ, които са съвършено последова
телни, а пък и категорични в твърдото си нежелание да при
емат на американска територия такива бежански групи, а 
същевременно постоянно критикуват или безцеремонно 
осъждат европейските си колеги, че не правят нужното по 
въпросите за приема, устройването на и хуманното отноше
ние към ескалиращите бежански потоци.

Всичко това още повече ядосва и без това изнервената, и 
обърканата европейска общественост, прави я и още по- 
недоверчива, а и по-подозрителна към политиците изобщо. 
Стигна се дотам, че и обикновени европейски граждани, и ви
сокопоставени европейски ръководители и чиновници започ
ват да вкарват в оборот, в публичните си обяснения и тълкува
ния на случващото се сериозни тревоги за или опасения от 
рухването на ЕС, предупреждения за тотален хаос, скорошен, 
мощен разпад на европейските структури. Тази одиозна ат
мосфера мощно подхранва евроскептицизма и засилва евро- 
нихилизма. Тя помрачава и прави все по-безнадеждни, по- 
безпочвени еврооптимистичните илюзии. Показателно за това 
е дори пълното изчезване от политическата лексика на кон- 
цепта и на преди това доста обилно натрапваната идеологема 
за „социалната мечта на Европа". Има нещо твърде нередно и 
учудващо, че уж обединена Европа, която сега дава мило и 
драго за устройване на бежанците, което си е par exсellence 
социална политика, не споменава въобще за „социалната меч
та" и „социалната утопия" на бъдеща „обща Европа". Ако се за
мислим по-задълбочено, ще видим, че темата за „социалната 
мечта за нова, друга Европа" сякаш напълно се изпари тъкмо в 
последните няколко години, през които се развиха верижните
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реакции на арабските пролети и на нежните им революции. 
Още по-озадачаващо е, че никой от европейските политици, 
които обаче биха могли да изкарат твърде солидни бонуси от 
експлоатацията на тази тема и идеологема, днес изобщо не си 
прави труда да прибягва в публичните си коментарии за случ
ващото се до нейните „услуги".

Защо това се случва днес? На какво се дължи тази непо
нятна несъобразителност или непростима непохватност на 
„шлифованите" европейските политици и „социалните" ев- 
ро-ръководители?! Защо, когато пред очите на европейците 
кризата се задълбочава, а неолибералният модел се диск
редитира, евро-управниците сякаш не правят истински ре
алности, а само имитативности на толериране, създават 
симулакри за засилване на необходимите спасителни (в този 
напрегнат момент) социални визии и действия? Защо хума
нитарните акции към бежанците още повече влошават со- 
циалната държава дори в еталонните западноевропейски 
държави, или поне на онова, което все още остава от нея?

Европейските граждани на континента са раздразнени 
и гневни на брюкселските еврократи, че проявяват недопус
тима колебливост, нечестна услужливост към Острова, про
карвайки двойни стандарти в отношенията си към страни- 
членки от вътрешността на Стария континент спрямо поз
воленото на, извоюваното с принуда и заплаха от Великоб
ритания. За едните законите за приема, сроковете и маща
бите на социално приемане и обслужване на мигранските 
вълни и потоци са абсолютно валидни, докато за мъгливия 
Албион се допуска нещо съвършено друго -  солидни редук
ции за масата, срока, размера на социалните обезщетения, 
които да се дават на приетите бежанци.2 Това двойствено

2 Да не забравяме, че САЩ и Великобритания са страните, в които тай
ните общества имат най-голяма -  качествена и количествена -  предс
тавителност, а оттам и най-мощно влияние във властовите структури.
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състояние не поставя ли европейските страни и граждани в 
коренно различни позиции - едни да са неправомерно и 
аморално фаворизирани, а други, обаче, да са натоварени с 
огромно културно, социално, историческо, политическо или 
друго бреме, което изобщо моментно и в перспектива да не 
се стоварва по реципрочен начин върху съдбата и плещите 
на първите. И не бива ли при такова комплицирано положе
ние да попитаме: тогава, що за единен съюз, що за солидар
ност може да има, а и да прокламира Европа?!

Защо континенталните европолитици не критикуват, не 
осъждат изявленията на Д. Камерън, че Великобритания ни
кога няма да участва в създаването на европейска супер- 
държава? Не е ли това ясен начин да се покаже, че Европа 
не бива да е автономна или противостояща на САЩ, които 
завинаги трябва да са лидер, хегемон в целия свят?!

Европейските граждани са и силно изненадани, и ядо
сани, след като научават, че висши държавни институции в 
страните им (служби за сигурност, полиция, съдилища, кмет
ства и медии) имат нов режим за прием и публична консума
ция на деликатна или конфиденциална информация, пряко 
свързана с „бежанската криза"; че много от случващото се, 
за което обществеността трябва да знае, не се разкрива; 
поставя се под гриф „строго забранено" за масово ползване, 
което предпоставя манипулации на гражданството. Това 
най-вече касае разчуващите се след известно време сигнали 
за различни правонарушения, дори престъпления на (влез
ли в страната) бежанци, за техни провокативни или опасни 
прояви, чужди (на социалните ценности, културните норми 
и традициите на тези държави) нрави, спрямо които, обаче, 
странно защо оторизираните органи напълно бездействат, 
или даже се опитват и да прикриват от общественосттта.

Какво може/трябва да си помислят и почувстват евро
пейските граждани, когато виждат и чуват за такива недопус
тими, необясними липси на необходима, задължителна реак
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ция от страна на държавните институции? Редно е да се до
пусне, че хората (ще) мислят, че има огромна, тайна сила и 
свръхвласт, която предопределя, а и контролира действията 
на органите! Нима Кьолнските брутални истории, арогантно- 
то говорене, недопустимата претенциозност, шокиращата 
наглост или демонстративният поведенчески цинизъм на 
мигранти към граждани и местни власти не разтърсват цяла 
Европа, без да предизвикат адекватно и ефективно реагира
не от евробюрократите, пък и от сякаш безразсъдно следва
щите ги по петите (местни) правителства и чиновници?

Озадачаващата мудност или труднообяснимата пасив
ност на оторизираните органи да реагират на очевадни 
правонарушения, тежки престъпления и брутални изстъп
ления от арогантни и предизвикателно действащи мигранти 
няма как силно да не смущава или възмущава европейската 
общественост, а и да не разгневява европейските граждани. 
Мълчанието и скудоумните обяснения, оправдания на уп
равниците за подобни колизии генерират и катализират 
всевъзможни съмнения и подозрения. Те също съдействат 
за изригване на разнородни и многолики конспиративни 
логики, а и наративи. Защото, когато бушува социален хаос, 
тогава и най-абсурдните идеи стават приемливи. След като 
Властта не дава достатъчно прозрачни, пък и убедителни 
обяснения, неминуема е възможността за изблици на все
възможни предположения, внушения, ужасни хипотези. Ко
гато напълно липсват ясни визии, тогава смътните опасения 
и тъмните сценарии завладяват масите.

Превръщането на трансфера на бежанци в конюнкту
рен и огромен по печалбите си мръсен бизнес неистово се 
нуждае от властови „чадъри", от нежелание и умишлено 
бездействие на оторизирани органи, пропускащи (като по 
график) бежански групи. Гражданството вижда, чува и об
съжда това месеци наред. То се чуди и възмущава от безха- 
берието, умишлената пасивност на държавните институции
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и чиновниците, които трябва да са на първа линия в контро
ла и възпирането на „вълната", а те, вместо да са фактор за 
разрешаването на проблема, реално/потенциално се прев
ръщат в негова част. Това състояние поражда все повече 
вяра и твърда убеденост, че властите в страната или в целия 
ЕС вече са се договорили предварително, „на тайно" да не 
създават проблеми, затруднения на мигрантските потоци, 
като, разбира се, последните трябва спешно да ги възнагра
дят -  винаги на четири очи, аморално, противозаконно, а 
пък и твърде богато. Покрай бежанския проблем винаги се 
въртят огромни пари, създават се еврофондове, дават се 
серии от обществени поръчки за проекти, свързани с „бе
жанската криза". Когато еврогражданите знаят/предполагат 
как се раздават тези колосални суми, как се уреждат търгове 
за поръчки, как приближените до властта се облажват, няма 
как те да не допуснат възможността за различни версии или 
фикции за знайни/незнайни поредни пазарно омърсени, 
политически нагласени далавери, които излизат през носа, 
на гърба на народа. Защото подобни операции винаги ста
ват „на тъмно", а и без допускане на погледа, с приспиване 
на вниманието или на социалните сетива на общественост
та. А това още повече галванизира ескалацията на всевъз
можни социални внушения или предубеждения, че всичко, 
свързано с бежанските колизии, е предварително, но и пер
фектно нагласено.

Тези конспиративни визии и тълкувания не се отнасят 
само до отделна държава, в която мигрантите създават 
проблеми. Те се поставят в далеч по-мащабни рамки, стига
щи до глобални сценарии и кошмарни тенденции. Всекид
невното им публично възпроизводство, дистрибутиране (по 
официални и неформални канали) и консумиране неизбеж
но „наелектризират" гражданството към сервираните вер
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сии по „бежанските проблеми", и по-бързо, по-лесно подко
пават авторитета на евролидерите, вярата в ЕС.3

За все повече европейски граждани става ясно и понят- 
но, че историята, в която живеят, се оказва въплъщение и на 
заговори, а и на задкулисия4; че глобализацията и евроин
теграцията са и нечии грандиозни исторически конспира
ции, които на дело, а и завоалирано прокарват (постмоде
рен и неолиберален) проект на казино-капитализъм5, който 
е в ущърб на цялото човечество, на всички континенти, ци
вилизации и култури.6 Проект, който трябва да осигури дъл
готрайна хегемония на САЩ и техните васали, да ограби и 
унищожи всичките им реални/потенциални противници в 
света -  без оглед на кошмарните цени и жертви на човечес

3 Тези социални нагласи и напрежения са лесно обясними и с публич- 
ната яснота по въпроса за причините на глобалната финансова криза 
-  алчността на финансови и банкови елити, а и на политически кръго
ве, въвлекли във финансов колапс маса държави и общества. Истори
ческата епоха, пълната с безброй рискове наша съвременност също 
достатъчно мощно стимулират производствата, консумациите на все
възможни конспиративни дискурси.

4 Виж: Эпперсон, Р. Невидимая рука. Введение во Взгляд на Историю 
как на Заговор, 1996, М.

5 Не само този хипер-, турбо-, казино-капитализъм е конспиративен по 
дух и историчност. Такъв неизбежно е всеки негов предшественик, 
всяка версия на капитализма. За конспиративно-грабителския, анти
човешкия генезис и характер на капитализма виж Фурсов, А. De con- 
spiratione. Капитализм как заговор, 2013, М., т.1.

6 Нито европейската цивилизация, нито американската нация (като ця
ло) ще спечелят много от реализацията на този проект. Топологичес- 
ки и хронологически „бежанската криза" се случва, умишлено става в 
поредна фаза на развоя на неолибералния (глобален и евроинтегра- 
ционен) сценарий. Затова темата за, а и реалността на тази криза се 
свързват с „тайни сили" и „тъмни заговори", стоящи в основата на 
проекта, а човечеството и европейците трябва първо да изконсуми
рат доста неприятни последици от реализацията му, а едва чак след 
това да узнаят за неговите истински причини, дискретни логики и 
ужасни техники.
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твото, или на някои страни при такъв сценарий.7 Разбирае
мо е, че супер-лидерът в глобалното време-пространство - 
САЩ, няма да допусне никой да не бъде негов достатъчно 
сериозен, достоен и застрашителен конкурент, в т.ч. най- 
вече Европа, върху която той от много десетилетия и в мо
мента притежава огромна власт, а и въздейства с всякакви - 
законни и незаконни, явни или потайни - механизми.

Днес политиците не разкриват, нито коментират тай
ните връзки, зависимости, членството и участието на воде
щи политически лидери в Стария континент в различни, из
вънредно могъщи и властни тайни общества, част от които 
имат дълги и опасни исторически биографии. Тези сложни 
въпроси сякаш са табуирани. Те не изплуват в медийните 
емисии.8 Както изглежда, решения по „бежанската криза" се 
формулират и контролират от малка група евродиктатори- 
евробюрократи, които не се интересуват от социалните це
ни на случващото се, а пък и от жертвите на обществото във 
връзка с този проблем. Може със сигурност да се счита, че 
тази група е изцяло посветена и в тайнството на бежанската 
криза, че тя знае всичко за това, което обаче европейските 
граждани и народи не бива дори предполагат или пък въ
обще, в момента, или в пълнота да знаят.

Съвършено наивно, дори глупаво е да се твърди, че 
всичко, ставащо във връзка с „бежанската криза", е продукт 
като че ли само на пъклени замисли на масони, зловещи те-

7 Тук иде реч най-вече за Русия -  вечния смъртен враг на Запада, която 
трябва да бъде похитена и убита. Този копнеж битува още в първите 
визии на масонските ложи от XVIII в., а днес вече стига до крайност.

8 Да си спомним, че в нашия парламент неведнъж мносто остро се поста
вя и въпросът за това, че кандидатите за, станалите депутати, или пък 
дори заемащите висши държавни постове трябва публично да депози
рат своите обвързаности с или зависимости от разнородни тайни об
щества със задгранични центрове -  масони, илюминати, розенкройце- 
ри, тамплиери, ротарианци, билдерберги, малтийци и т.н., който въпрос 
обаче така и никога практически не намира разрешение.
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леологии на илюминати, публично почти непознати, тайни 
проекти на Билдербергския клуб (още от 60-те години на 
ХХ в.). Подобни тези са несъмнено семпли, неверни, едност
ранчиви и предубедени. Но и всеки опит за тотално пренеб
регване, или за елиминиране на всякакви връзки и зависи
мости между ставащото днес с всевъзможните и могъщи 
тайни общества също трябва да се квалифицира като прека
лено нереалистичен и даже заблуждаващ.9

9 Няма власт в историята, която да се стреми, опитва да разкрие пред 
обществото всичките си замисли и действия, истинската логика и ме
ханика на своята оперативна функционалност, а пък и истинските, 
крайните последици, които преследва. В политиката често всичко е 
доста сложно, многопластово, прикрито и в превърнати форми. Тя 
винаги има два ипостаса на социално проявление -  видим и незрим, 
публично нагледен и умишлено прикриван. При действията на тай
ните общества (каквото и да разбираме под това, а не само публич- 
но известните масони, илюминати, розенкройцери, тамплиери, бил- 
дерберги и пр.) тази завоалираност е доведена до явни крайности, 
съвършенство и задължение. (Нима картелите в икономиката, финан
сите, търговията и пр. не са тайни общества, заговорничещи и рабо
тещи срещу общественото благо и законността? Дали всичко в ТНК е 
съвсем прозрачно? Нима Аристотел не предупреждава, че олигархи
ите са тайни общества, говорещи публично точно обратното на оно
ва, което скришом от сетивата на народа замислят, прокарват на де
ло? Нима липсват сведения и доказателства, че международни, све
товни и европейски институции, облечени с огромна власт, са творе
ния, обслужващи интересите, т.е. проектите на някои могъщи тайни 
общества?!) Всяка власт предполага/изисква известна конфиденциал- 
ност, засекретеност на редици свои елементи. Тя е тайна, т.е. дело е 
на някаква тайна общност: нима властващите елити -  политически, 
партийни, икономически, финансови и пр. -  разкриват напълно свои
те идеи, проекти и деяния? Тя никога огледално не информира, не 
предупреждава обществеността за всичко, което замисля, проектира, 
прокарва, контролира и реализира в отделни социални сфери. Тя 
подхожда избирателно към онова, което да предложи на публичното 
внимание и за обществени коментари по въпроси, които тя предва
рително допуска/табуира в определени степени, начини и форми. За
това на аргумента от страна на членове на тайни общества, че нищо 
такова реално няма, че те самите нямат никаква представа, нито зна
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А колкото е по-обвързан и взаимно зависим светът, 
толкова е по-податлив на мащабни и по-лесни за прикрива
не сценарии за неговото ръководство, контролиране и про
мяна.10 И колкото някои властови елити се оказват по- 
зависими от задграничните си господари и ментори, толко
ва е по-възможно или дори е сигурно, че и (пряко или кос
вено) тайни общества, свързани с последните, ще влияят на 
местните управници в огромна степен или форма. Незави
симо от тази (несъмнено и моментно неимоверно силно шо
кираща публичността) конфиденциалност или пък колосал- 
на законспирираност в медиите, а и в научните критични 
дискурси излизат все по-често достатъчно сериозни ин
формации, солидни аргументи и убедителни интерпрета
ции, свързани с разкрития на зависимости и съдействия, ко
ито знакови политици и държавници от нашето време са 
имали, или сега осъществяват в полза на отделни тайни об
щества. Това съществено обстоятелство неизбежно поражда 
редица ескалиращи въпроси и дилеми за съвременната ро
ля, а пък и значение на подобни тайни общества върху тво
рението и реализацията на бежанския проблем.

Впрочем, който е добре запознат с историята, теори
ята, историческите проекти и властовите технологии на 
най-могъщите тайни общества, той вижда и разбира, че 
много от техните намерения и въжделения днес се реали
зират напълно, в невероятно динамичен порядък, а и в 
цялата им многопосочност, която те някога са проектира-

ят за подобни сценарии на техните общества, може да се каже, че, ка
то много редови граждани, огромна част от състава на тези общества 
може да е в неведение за задкулисните сценарии, за които знаят само 
висши нива, „високи градуси" в йерархиите.

10 Не е нужно да визираме колко и доколко американски президенти са 
били висши или други фигури на подобни тайни общества, нито как и 
доколко техните обкръжения са съставени от подобни тъмни особи.
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ли, преследвали11.

11 Така например, създаването и налагането на световен, неподлежащ на какъвто 
да е контрол, тотален властови ред; непрестанното прилагане -  без оглед на 
социалните цени и жертви -  на принципа „разделяй и владей"; непрозрач
ността в политиката и разривите между отделните и нива -  в държавното и 
международното управление; безусловната и непроменимата доминация на 
могъщи транснационални субекти в пазарното пространство, оттам над ця- 
лостното -  политическо, икономическо, културно и социално -  битие на хора
та в отделна или в много страни; практическото въплъщение на ужасни анти- 
утопии в исторически реалности; превръщането на нормалния, достоен чо
вешки живот в невъзможна утопия за все повече хора; тоталното завладяване 
на медиите и перманентно „промиване на мозъците" на хората; дискредита- 
цията и унищожението на битуващите социални типове и подмяната им с но
ви, отговарящи на интимни планове и обслужващи сценариите на господарите 
на Новия световен ред; дълготрайното или моментното хищническо ограбва
не на огромни човешки маси; постепенното и незримото отнемане на личната 
свобода и неприкосновеността на гражданите; превръщането на мизерията, 
бездуховността, неграмотността, маргинализацията, житейската безпътица и 
социалното отчаяние от екзистенциални изключения в тривиално и трагично 
осезаемо всекидневие за все повече държави и общества; взривното отслаб
ване и унищожението на националната и социалната държава; премахването 
на досегашните териториални и законови граници; тоталното подчиняване на 
политиката на олигархизираната космополитна икономика; превръщането на 
политиката и управлението в изкусен, а и пошъл театър на ужаси, чийто кукло- 
води стоят „зад кадър"; паралелната власт на задкулисие, дирижиращо всичко 
в държавата и обществото; тоталната подчиненост и пълната зависимост на 
местни властови елити от непрозрачни мрежи и сценарии на прикритата све
товна олигархия, която е истинско световно правителство; стремежите към 
различно (от исторически установеното) преначертаване на физически
те/териториалните, но и на символните границите на дадени страни; инстру
ментални влияния на техния международен статус, етоса и патоса на техните 
граждани; подкопаването и разгромяването на държави, които са (стари или 
настоящи) „врагове" на властелините на съвременността; рязкото преустрой
ване на цивилизационни наследства и жизнени светове в редица точки на 
земното кълбо; целенасоченото дискредитиране и дискриминиране на биту
ващата политическа система; неуморната смяна на привидно различни, а ре
ално еднакви елити; насаждането на растящо недоволство, безразличие, гняв
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и ненавист към традиционни модели на политическа лоялност и ангажира
ност; алхимичното сътворение на нови политически идентичности, които сеят 
поредни илюзии и заблуди в публичното време-пространство; непрестанните 
(в унифицирани, но в конвейерни форми, а и количества) производства и дис
трибуции на политическа фарисейщина, идеологическа лукавост и управлен- 
ческа подмолност; исторически невижданите по естеството и мащабите си 
прояви на политически цинизъм и управленческо безсърдечие; неизтреби- 
мостта на присъствие и влияние на публично невидими политически завери; 
нескончаемите разриви между политическите обещания и делата за оскъдна- 
та им реализация; формирането и конвейерните производства, дистрибуции и 
„консумации" на послушни, компрадорски скроени елити; бруталното или 
дискретното елиминиране на огромни човешки маси, за да има повече жиз
нено пространство и богатства за „богоизбрани" страни или общности, за 
т.нар. златен милиард (Струва си да се прочетат отново двете творби на вели
кия Олдас Хъксли -  „Чудесният нов свят" и „Завръщането в новия свят", в които 
демографският баласт и научното сътворение и клониране на човешки типо
ве, всеки от които има предварително отредена мисия, трябва да се осъщест
вят по съответен начин. Освен че е велик писател, журналист, учен и културт- 
регер, Хъксли е масон и разузнавач от висша класа. В тези велики творби ще 
открием неподозирани и шокиращи аналогии със случващото се в нашето 
смутно съвремие.); непрестанно въртеният от десетилетия малтусиански реф
рен за прекомерна свръхнаселеност и спешно наложителни редукции на чо
вечеството; непрестанните разкрития или предположения за дискретно, це
ленасочено предизвикани покушения върху здравето на солидни маси хора - 
епидемии, лекарствени злоупотреби, вредни реформи в здравеопазването, 
повишаване на цените на лечение и т.н.; срастване на наркомафията с полити
ческата мафия в световен/национален план; промъкващите се сведения за 
тайно използване на супер-модерни оръжия (като генетични, психотронни, 
психотропни, тектонични, климатични, биосферни, хидросферни и пр.), чиито 
действия не могат точно да се установят по познати досега начини; умишлено
то и скритото провокиране на контролирани миграции, т.е. на ново, постмо
дерно „велико преселение на народите"; методичното смесване на раси, на
ции, етнически и религиозни общности; дискредитацията и елиминацията на 
водещи монотеистични религии чрез замяната им с исторически нов тип кон- 
фесионален полуфабрикат, екуменически обслужващ господарите на света и 
мандарините на Новия глобален ред; инструменталното предизвикване на 
систематична ескалация на всевъзможни расистки, ксенофобски, сегрегацио-
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нистки, иредентистки, автономистки настроения и опити за деструкции на ис
торическото статукво и държавното битие; дискретно инспирираната херме- 
тизация на определени социални общности; капсулирането както на каймака, 
така на утайките на социума; привидно отвореното социално пространство, в 
което не може лесно да се осъществи движението на повечето хора; градеж на 
привидно „отворени общества", които са изпълнени с всевъзможни прегради 
и препятствия за движение на определени човешки маси, идеи и ценности; 
публичното отслабване и унищожение на социалните темели и нравствените 
тъкани на обществото; скритото, умело инструментализираното канализиране 
и регулиране на социалната динамика; дискретната селекция на кадрите, кои
то могат/трябва да вървят към и по „върховете"; последователното дезавуи- 
ране, оскверняване на социокултурния имунитет, роболюбието и патриотизма 
като най-вредни и опасни за ковараните проекти/сценарии на тайните общес
тва; целенасочено-инструменталното форсиране на геноцида във всичките му 
познати вариации и дори в иновативни модалности; съвременният вавилонс
ки синдром от умишлено, дискретно компрометиране на езикови и културни 
идентичности; преформатирането, изличаването и убийството на историчес
ката памет на държави, общества и народи; схематизирането, примитивизи- 
рането и контролирането на социално-историческото въображение на даде
ни социални общности, нации и държави до удобни и полезни за хегемоните в 
света или в Европа форми; радикалното и тоталното препрочитане, прередак- 
тиране и (ако даже се и наложи) написване на общовалидни, а и налагани от 
властниците публични дискурси и културни наративи; солидното отдалечава
не или отчуждаване на простосмъртните и нисшите класи от образованието, 
науката и културата; системно, но умело и потайно налаганият вакуум на соци
ални ценности; дискредитацията и елиминацията на нормативния етос; разк
лащането и разрухата на социокултурните стожери и скрижали на цели страни 
или нации; умишленото развращаване на културни нагласи и стереотипи, като 
в замяна се създават и налагат субкултурни образци и практики за персонал
но/масово мислене и поведение; ерозията и тихото убийство на семейството и 
културните традиции; ескалиращата, но и публично осезаемата поквара на 
нравите, дестабилизираща, травмираща и променяща индивида, обезсмисля- 
ща социалната или персоналната му екзистенция; перфидно инспирираното 
меркантилизиране, комодифициране на всичко; наличието на властови „ча
дъри" за трафика на наркотици, хора, търговия с органи и продажба на ново
родени; пошлата либерализация на полово-сексуалните връзки и трафарети; 
завоалирано провокираната корумпираност и тайно контролираната крими-
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Десетилетия наред хвалена, но и гордееща се със сво- 
бодното движение на хора в нейните територии, днес За
падна -  най-вече Шенгенска - Европа е само на крачка да се 
лиши от това свое велико предимство. Под напора на ше
метни събития, обществени и партийно-политически наст
роения, тя е склонна да възстанови граничните ограждения.

Преди четвърт век Западът безкрайно се подиграваше 
със социалистическата Централна и Източна Европа, спеку-

нализация на властта и свързаните с нея елити; отмяната на законови принци
пи, норми и конвенции, които епохата на Модерността е сътворила и легити
мирала; насаждането на мощни, дълготрайни поколенчески нагласи на соци- 
ална индиферентност, социопатия, на гражданска апатия и политически аб- 
сентизъм; безпрекословното подчинение и безропотното изпълнение на ще
нията и капризите на новите всесилни властници; целенасоченото и многопо- 
сочното инфилтриране на индивидуалистични, егоистични, а и социално- 
атомизиращи ориентации, или жизнено-светови трафарети, и т.н. -  това са все 
компоненти, или даже фундаментални положения в „свещените конституции" 
на някои от най-старите, но и най-могъщите тайни общества, за които няма ро
дина, нито пък за тях са валидни принципите на морала, демокрацията и хума
низма, обаче, за сметка на всичко това, те притежават универсално задължи
телни и свръхценни неща -  Воля за власт, огромна Власт и манията, че са Свръхчо
веци, които са призвани да и реално превръщат останалото човечество в био
маса -  суровина за идеите или проектите им. (Канадският учен Г. Б. Чисхолм пи
ше, че, за да се постигне световно господство, е нужно от умовете на хората да 
се изтрият техните индивидуалности, верността на семейните традиции, нацио
налният патриотизъм и религиозните догми /цит по: Паль, Л. фон, П. Одинцов 
(2007) Тайны скрытого управления людьми. М., с. 73/. Смеем ли да твърдим, че 
подобни могъщи, но и обикновено извънредно дискретно провеждани про
цеси или тенденции напълно липсват и в нашето време, или пък в съвремен
ното ни общество?)
Нека се запитаме: кое от тези неща липсва или не е достатъчно влиятелно в 
нашето смутно, преломно обществено-историческо време, или в силно разк
латеното ни житие-битие?! А и да преценим има ли (или няма) то връзка и от
ношение със ставащото в Политиката! И, щом са налице твърде много прилики 
или сходства, да се замислим дали ставащото е случайно, или не е превърната 
форма на скрити телеологии или на кошмарни сценарии!
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лативно оприличавайки я на зловещ концлагер с телени ог
ради, препятстващи както излизането, така още повече вли
зането на хора на нейна територия. Ето че със своята сер- 
вилност към отвъдокеанския си господар, а и с безразсъдст- 
вото и алчността на елитите си, Западна Европа сега е пред
мет на такива злостни подигравки. Нейни граждани и пар
тийни лидери са тези, които неистово изискват колкото мо
же по-скоро да се издигнат бодливите телове срещу неже
ланите и твърде опасните бежанци.

Не трябва ли сега да попитаме, къде е Свободата, Ра
венството на гражданите без оглед на техните расови, етни
чески, езикови или религиозни принадлежности, къде е 
Мултикултурализмът, който Западът с огромно настървение 
и явна натрапчивост тикаше в очите на Изтока?

Трафикът на дискретно инспирираните бежански потоци 
днес явно нарушава всички международни и държавни зако
нодателства. Въпреки това прекалено малко са европейските 
политици, които посочват този (одиозен и твърде рисков с 
последиците си) факт. Както може и да се очаква, срещу такива 
политически лидери мощно се надигат критиката, гневът и 
яростта на всички, които са с гузна съвест, или са активни учас
тници в този заговор. Цялото международно, пък и национал- 
ното право се оказват ситуативно торпилирани и буквално 
суспендирани, а институциите, които следва да го охраняват, 
вместо това, се ангажират с видима пасивност, или пък дори 
със съучастие в реализацията на подобни фрапиращи законо
нарушения. Без необходимите официални разрешения и фор
мални решения на най-висши властови институции (като ООН 
и ЕС) бежанските потоци се допускат да преминават почти на
пълно безпрепятствено, а пък и безнаказано през поредици от 
гранични межди и пунктове на поредица от държави. Едва ко
гато стане някой по-тежък инцидент, чак тогава евробюрокра- 
тите започват да умуват, или да предприемат действия и лан
сират решения, които силно озадачават, плашат хората!
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Тук не си заслужава изобщо да говорим и за онова оче
вадно обстоятетелство, че „бежанската криза" е свързана с 
огромни финансови и други затруднения за държавите и 
обществата, през които тя преминава или престоява, че тези 
средства за бежанците се взимат от и че те винаги снижават 
разходите за социалните политики; че тя фактически още 
повече ограбва и задълбочава кризите на цели страни и на
ции, че създава мащабни и негативни социални настроения 
и нагласи, сигурно провокиращи хаос, пък и опасен безпо
рядък в нравите, които след време могат и да провокират 
катастрофални сътресения в социума.

Политиците въобще не искат да поставят или обсъждат 
въпроса дали тези временни, а впоследствие хронифици- 
ращи се нарушения на държавно-териториалния суверени
тет не са дискретен тест, който в (непредвидима сега) ис
торическа перспектива да се използва и като претекст, леги
тимация и мултипликация на такива недопустими събитий
ни вериги, които да се превърнат в баналност в междуна
родния пейзаж - при дадени условия. Дали логиката и тех
нологията на „бежанската криза" не е и ситуативен и диск
ретен лакмус за установяване (в перспектива) на ново (све
товно и национално) право на безправието, закони на безза
конието, порядък на инструментаризирания хаос или без
порядък, които обаче със сигурност могат/трябва да обс
лужват конкретни, сега дълбоко завоалирани, но и круто, и 
методично прокарващи се глобални сценарии?

Най-изненадващото е, че днешното постмодерно време 
и битие се характеризира с флагрантна преференция към и 
с очевидни фаворизации на формално-юридическото нача
ло, с дезавуиране и отстраняване на моралното от страна на 
правно-политическото. И точно в момент, когато Правото 
трябва да възтържествува, псевдо-морализаторски и квази- 
хуманистични, имагинерни демократични мотиви и дискур
си тотално надделяват! Пред очите ни става страшен пара
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докс: Правото буквално капитулира и се елиминира в името 
на умишлено натрапвани абстрактно-хуманистични или пък 
псевдо-демократични опции и визии, водещи до пълен ту- 
пик, или дори до вероятен разпад и на ЕС, или поне до исто
рически непознато объркване, забавяне на уж обединена 
Европа, която сигурно доста силно ще изостане, или още по
вече ще се подчини на САЩ. Що за европейски са тогава те
зи нейни брюкселски лидери, ако подмолно обслужват ан- 
тиевропейски идеи! Нима все още има наивници, които да 
вярват в суверенността на Европа като автономен проект?!

След като от амвона на историята знакови мислители 
обявиха, че е дошъл Краят на идеологиите, историята, ези
ка, демокрацията, класите и на човека, не е ли време да уз
наем, че е настъпил и финалът на Правото, свързано кол
кото и малко да е с Морала! Или че Властта вече дотолкова 
се е освободила от всякакви зависимости и ангажименти 
спрямо законността, че може да прави каквото, когато, къ
дето и както си поиска, без да и се търси нужната отговор
ност, а и без да понася възмездия за своите вини и грехове!

Европейското обединение осезаемо и динамично про
тича с видимото отнемане суверенитета, а и с отслабването 
на имунитета на националните държави, на държавата 
изобщо. Този рисков процес се забелязва доста релефно и 
носи негативни емоционални преживявания на еврограж- 
даните. Днес сякаш вече изцяло липсват или са съвършено 
невалидни държавните граници, устройства, както също би
туващите в техните предели конституции и закони! Не се ли 
оказваме неочаквано в твърде особен, но и драматичен ис
торически момент, при който космополитизмът безцере- 
монно се въплъщава чрез реализацията и на най-ужасни ка- 
котопии: границите липсват, битуват пандемичен хаос, па
ника и странна пасивност на властта? А всички разумни хора 
добре знаят, кой е най-ревностен разпространител или за
щитник на неговото „верую"! Тук и сега въпросният плашещ
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процес мащабно се осъществява и с изкуственото фавори
зиране и субсидиране на „третия сектор", на публично скри
ти НПО-сдружения, изиграли и продължаващи да играят ог- 
ромна роля в дестабилизациите, а и в „преформатиранията" 
на много държави и общества пред последния четвърт век, 
и който е ангажиран и с „нежните/цветните революции".

Днес отново гражданската съвест и нейните структури 
са алармено призовани „на помощ", а и за пореден път те се 
изправят от двете страни на барикадата -  както в подкрепа, 
така и като съпротива на приема, транспортирането и уст
ройването на „бежанските вълни".

Изненадващо е, че държавата сякаш напълно абдикира и 
под натиска на всевъзможни НПО-та, които, както днес става 
публично известно, не само гръмогласно защитават свободно- 
то придвижване, дислоциране и приемане на бежански пото
ци, а финансово, логистично, организационно рекрутират, мо
билизират, подготвят и трансферират мигрантски групи от 
проблемни страни.12 Не са ли тези масивни, страшни премест
вания на човешки маси в чужди страни, общества и култури 
нов етап, поредна фаза, но и дискретно средство на тайни 
проекти и на исторически кукловоди, бързащи коренно и без- 
церемонно да преустроят света, Европа или поне някои стра
ни, за да могат -  чрез поредните си бежански иновации и фо
йерверки -  да облекчат своите коварни, но и алчни сценарии?!

12 В медиите вече излязоха сериозни информации за това, как амери
кански НПО-та действат в страни от Северна Африка; какви финансо
ви, а и други „бонуси" раздават; как подготвят отделни бежански гру
пи. Тук не бива да забравяме какво се случи преди много години в Ко
сово, когато пак американски експерти подготвяха и прехвърляха от 
албанска територия десетки хиляди бежанци, които се оказаха не са
мо албанци, а и предварително набрани и обучени екстремисти и ис
лямски фундаменталисти, муджахедини от арабските страни, а и кои
то бяха солидно спонсорирани с по няколко хиляди долара на глава 
за тези си авантюри. Именно от тези бежански групи впоследствие 
възникнаха сблъсъците с местните сърби, после и войната.
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Има нещо доста неестествено, странно и потайно в това, 
че тъкмо когато Ангела Меркел е с главоломно сриващ се пуб
личен рейтинг не само в Германия, но и в Европа, световни по
литически експерти и водещи медии гръмко я номинират за 
политик № 1 за годината -  при всички големи бъркотии, ус
ложнения, които причини на държавите в Европа. Не е ли това 
тайна компенсация, дискретна индулгенция, публична и ци- 
нична награда за всичко онова, който тя е сторила за прикри
тите си господари и съратници, а и което е сторила на евро
пейската общественост, на всички страни и нации в Стария 
континент? И не е ли съвършено безумно, при това и след то
талния и провал, в медиите и сред някои политически кръгове 
да се сондират даже възможностите тя да стане следващ лидер 
на ООН? Няма ли Меркел да повтори срамната биография на 
Горбачов, макар и в друго време и по съвсем друг повод - сти
га само да задръсти развитието, да смали мощта и взриви Гер
мания, така както Горби съсипа една велика страна и превърна 
един велик многонационален народ в нещо друго! Нали на 
всички разумни хора днес е пределно ясно и кой ще бъде пак 
най-печелившият от един такъв развой на сегашните събития!

Със самоволния си призив (срещащ все повече критики 
и отвън, а и отвътре) за безусловно посрещане на неограни
чен брой бежанци и всякакви имигранти от различни кон
тиненти Ангела Меркел, а и нейните съмишленици в управ
ляващите евроинституции изглежда сякаш реално суспен
дираха всички международни и национални конституции и 
закони за териториална независимост и нормите за правова 
държава. Не случайно и Нобеловият лауреат, известният 
турски писател Орхан Памук в края на януари 2016 г. без 
всякакви уговорки публично заяви, че с тези си призиви Ев
ропа е загробила всяка представа за правовата държава, а и 
че е капитулирала пред манипулациите на Турция.

След като държи в огромно неведение германската нация 
или съвсем умишлено, всекидневно я манипулира, дали Мер-
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кел реално укрепва и демократичната държава?! Може ли 
един народ, който е лъган и мамен, да смята, че живее в де
мократична страна! Наред ли е и всичко в и с германската де
мокрация, след като обществеността не знае какво се случва, 
след като се превръща и в жертва на тайни споразумения и 
договорености?! Не са ли тези коварни действия на Меркел и 
на нейните подгласници опасни симптоми за едно предстоя
що, но и сериозно редуциране на германската държава и 
гражданското общество? Кого, в крайна сметка, обслужва г-жа 
Меркел13: Германия, Демокрацията и ЕС, или пък САЩ, глобал- 
ната неолиберална хегемония и печалбите на безродните, но 
мощни ТНК? Не може ли очевидният възход, растеж и ескали- 
ращата агресивност на крайно десни, в т.ч. и на профашистки 
организации и движения, моментно свързани със съпротивата 
срещу бежанците, да е неотменна част и от таен сценарий, при 
който лявото трябва да се размие и спадне, а чрез него и всич
ки социални каузи и велики постижения да бъдат тотално 
унищожени? Дали и доколко еталонната социално-пазарна 
германска система, прословутият рейнски модел ще може да 
удържи, а пък и за колко време на подобен колосален натиск и 
на такова огромно, смъртоносно за него социално бреме?! 
Няма ли Меркел наново да изиграе ролята на политическите 
фигури, предизвикали развитието някога на Ваймарската тра
гедия, а и изкачили Адолф Хитлер на върховете на властта?

Вярно е, че Историята никога не се повтаря дословно или 
абсолютно, но пък тя нерядко си позволява също и капризите 
да възкресява определени свои привидности или аналогии! 
Нали в онези времена (30-40-те години на ХХ в.) европейските 
и отвъдокеанските олигархични елити щедро субсидираха 
трагичната авантюра с възхода на фашизма, донесла десетки

13 Вече бяха публикувани материали, изнесени информации за принадлеж
ността и зависимостите на Ангела Меркел към едно от най-могъщите по 
власт и от най-влиятелните в световен план тайни общества.
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милиони човешки жертви, огромни страдания и разрухи на 
много държави! И правеха това с единствената скрита и стра
тегическа цел -  да настроят Хитлер срещу СССР, така както и 
днес се опитват да поставят на колене, тотално да отслабят и 
унищожат ограбената и разбитата от техните протежета - като 
Горбачов и Елцин -  Русия! Нали тогава също така исторически
те драми започнаха с етническа нетолерантност, политическа 
непримиримост, непоносимост към „чуждите" -  първоначално 
към евреите, после циганите, славяните, комунистите и всички, 
които не бяха с „нас, богоизбраните свръхчовеци"?! Не се ли 
опитваха да забият клин между Германия и Русия, както и днес 
също постъпват! Няма ли и сега публични дискурси и иконог- 
рафии за бежанците, че те изобщо не са хора, че не са наши, а 
че са варвари, нецивилизовани човекоподобни, нямащи място 
в цивилизованите (най-вече западно-европейски) общества?! 
Не чуваме ли и сега вече гръмко извикване на духове на пред
ците, на етнически прагласове или на сакралните дългове, ко
ито да се възродят и защитят светините на народите, внезапно 
заплашени от новата „бежанска напаст"?!

Нали когато мощно и безнаказано върлуват обществена 
нестабилност, ценностен хаос или вакуум, държавническа 
анорексия или импотентност, нима тогава неизбежно не се 
сриват, ограничават до минимум и социалните очаквания и 
претенции на хората! А не е ли именно това тайният, а пък и 
най-крайният план на виновниците за днешната „бежанска" 
трагедия, която да бъде неотвратимо последвана и от траге
дия на социума, от сериозен или пълен разпад на настоящата 
държавност, и на днешното гражданство?! Нима това не е 
най-интимната част от дълбоко прикриваните стратеги
чески визии за човечеството, държавността и гражданското 
общество, които имат ред тайни общества! Нали техен конс- 
титутивен мотив е, че от хаоса се ражда Хармонията на Но
вия свят, Новия световен и коренно различен вътрешен по
рядък, и съвършено новите нрави за човечеството!
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След като Германия е локомотивът на Европа, няма ли 
тези дискретни процеси и публично необсъждани, но и рис
кови тенденции да увлекат в гравитационното си поле (кое
то, както изглежда, вече практически се и случва) всички 
други членове на ЕС, а преднамерено задействаният и мно
гопластово прикриваният сценарий с „бежанската криза" 
потенциално или в някаква историческа перспектива да се 
превърне и в „черна дупка" за Европа?!

Повече от очевидно, а и понятно е, че продължаващото 
приемане на бежанските потоци неминуемо ще отслаби, а 
даже безусловно и окончателно ще срине социалната дър
жава в Европа. Ала нали тъкмо срещу тази държава негоду
ват, всячески се стремят да я ограничат и дори да убият не 
само консервативните кръгове в САЩ, но и десните, а и сер- 
вилничещите им псевдолеви партийни фамилии, формации 
в Стария континент. Нали от години са насаждат идеологеми 
и митологеми, че социалната държава е вече невалидна и 
неспособна да се справи с предизвикателствата на нашето 
съвремие, нито пък с тези на задаващите се исторически 
бъднини, реалности, нрави в глобалния „отворен" свят.

Сценарият за предумишленото доубиване на социална
та държава се разкрива напълно. Само един пример, който 
нашите държавници и политици изобщо не смеят да изпол
зват, за да извлекат и полза за България от конюнктурата. 
Иде реч за това, колко бързи, а пък и безкомпромисни бяха 
европейските управници в Германия, Франция, Великобри
тания, Холандия и някои скандинавски страни, когато преди 
две години наши роми се преселиха в тях, за да се възполз
ват от бонусите на социалните им политики. Тогава префи- 
нените сетива на западноевропейците бяха шокирани док
рай от неприятните изгледи и миризми на нашенските цига
ни и катуните им. Циганската „напаст" беше използвана като 
претекст за крайно отрицателно, обидно отношение към из- 
точно-европейски държави, общества и нации. Сега обаче
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вече като че ли никой от западноевропейските експерти, по
литици или анализатори не обсъжда и не заклеймява благоу
ханията от лагерите, поселенията на бежанците. Как да прие
мем и оценим това двойно счетоводство на отношения и ре
акции към ромските емигрантски потоци, доста по-дребни и 
безопасни от тези, които сега идват? Тогава в Западна Европа 
се надигна политически инсценирана вълна от негодувание и 
страх и от евентуално нашествие на имигрантски групи от 
бившите соцстрани, които ще дъмпингират свободния пазар 
и отнемат работните места на местните. Нали още не сме заб
равили как един английски политик нарече нашите емигран
ти хлебарки, и т.н.! Сега вече никой западен, а пък, за жалост, 
и български политик вече не говори, че огромната част от 
младите и на средна възраст емигранти от България бяха и са 
все хора, които искат по съвсем нормален и обществено
полезен начин да се трудят и допринасят освен за своето съ
ществуване, също така и за икономиката, просперитета на 
приелите ги западни държави. Тази работна сила можеше да 
е в услуга на социалната държава. А за дискредитацията или 
унищожението на последната са нужни човешки маси - тези 
на сегашните бежанците и икономически имигранти, които 
да я задръстят, да утежнят и проблематизират задълго нейно
то досегашно качество, а и действие. Затова днес с инспири
раното и масираното инжектиране на огромни бежански и 
имигрантски маси в Европа, се прави и нейното „американи
зиране" -  предизвиква се ужасен колапс и умишлено премах
ване на всичко социално, на исторически трайни солидарист- 
ки логики и практики като, разбира се, в замяна се налагат 
американски (неолиберални, егоистични, индивидуалистич- 
ни, атомистични, или пък и социалдарвинистки) визии, уп- 
равленчески телеологии, логики, технологии и практики.

Срещу протестите на европейската демократична об
щественост (въстанала против произволите и диктата, които 
могат да се прокарат с ратификацията на ТТИП, срещу пуб
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личните страхове и опасения, че с този пакт ще се съсипят за
конността и порядъка в държавните, регионалните и евро
пейските територии) световните олигархии и господарите на 
Новия световен ред пробват ново оръжие -  инспирирани, 
дискретно контролирани (военни и социални) конфликти с 
всички, неизбежно произтичащи от тях последици, между 
които и бежански потоци, които (актуално или в перспектива) 
да торпилират и дори елиминират всяко досегашно (между
народно и вътрешно-държавно) законодателство. Това оръ
жие твори събития, които отменят конституциите и законите 
на страните, и срещу които техните правителства, политичес
ки елити не само не се съпротивляват, но и обратно -  добро- 
волно или принудително прокарват на практика.

Законите за териториална неприкосновеност и законна 
защита на границите на всяка държава сега като че са суспен
дирани. С лансирането на псевдохуманистични, абстрактно 
демократични, инструментално-политически идеологеми и 
схеми силово се налагат временни откази от правото и закона, 
които превръщат временното в нещо постоянно. Извънред
ното положение, което сега изкуствено и дискретно се създава, 
трябва сигурно да прерасне в едно исторически бъдещо трай
но човешко всекидневие, в което европейските граждани следа 
да имат силно орязани права, свободи, а местните правителст
ва и власти да са клети заложници на тайни договорености и 
сценарий на най-силните властови, а пък и тайни елити в Ста
рия континент, или дори извън него. Политическата закрила на 
бежанските вълни е и дискретно легитимиране на консуме- 
ризма, а не на нравствеността на европейските граждани и 
страни. Ползваш другия, без да го възприемаш морално!

Бежанската „вълна" или „криза" в настоящия момент 
свали напълно булото на всички илюзии и предубеждения: 
Европа вече съвсем не е всичко това, за което толкова пате
тично и дълготрайно се е представяла, но и с което доскоро 
тщеславно се фукаше. Изглежда твърде неочаквано, а и пре
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калено тъжно да разберем, че тя не е притежавала онзи ко
лосален хуманистичен заряд и ореол, с представата за който 
са живели няколко поколения. Най-изненадващото и най- 
лошото обаче, за самата нея е, че за днешните си тежки 
премеждия и грозни падения, тя вече не може изобщо да 
вини своите реални или въображаеми противници, а само и 
единствено самата себе си, т.е. своите -  сервилни и безг
ръбначни, ненаситно алчни и морално покварени -  полити
чески елити, а и най-вече своите късогледи за сложните ис
торически процеси и последици емблематични лидери.

Изглежда трябваше на европейския хоризонт да се по
яви „бежанската криза", за да осъзнаем напълно, разбира се, 
с твърде много душевни колизии, че имаме съдбовна нуж
да от съвършено друга, истински хуманна и реално де
мократична Европа, която въобще и реално не прави ни
какви предразсъдъчни разлики между хората; която би мог
ла да бъде истински пристан и непомръкващ ценностен 
ореол за всяко човешко същество, което страстно желае да 
се докосне, но и да живее на територия и сред нрави, роди
ли и облагородили най-великите социални ценности и пос
тижения на човечеството. Защото само там и тогава, където 
и когато Човещината е над всичко, само там и тогава Чове
кът може да се разкрие в цялата си прелест, да докаже всич
ките си добродетели и таланти.

За жалост, „бежанската криза" ни принуждава с тиха 
скръб или с яростна печал да видим и проумеем, че не жи
веем в такава обетована европейска територия, че не сме 
обкръжени от, а и благословени да се радваме на Демокра
ция и Хуманизъм. Все пак, нали християнската религия - то
зи цивилизационен стожер и сакрален знак на Европа -  ни 
праща своя завет: страданията пречистват душата! Да се на
дяваме, че днешните изпитания, свързани с бежанските 
проблеми/дилеми, ще пречистят европейската душа!
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Ас., д-р Александър Димитров

Събитията, които се случиха през 20111, доведоха до 
безпрецедентна бежанска вълна, която се превърна в пос
ледствие и в бежанска криза. За Европа това обаче стана 
факт през втората половина на 2014 и цялата 2015 г. Воен
ният конфликт превърна в бежанци милиони сирийци. Око
ло 2,5 млн. души са регистрирани в Турция, 1,2 млн. в Йор
дания, още 1,4 млн. има в Ливан (регистирани са около 600 
хил.), над 800 000 са в целия ЕС2, над 6,5 млн. е вътрешната 
бежанска миграция в рамките на останките от сирийската 
държава3.

Наблюдаваната бежанска вълна се превърна в едно ис
тинско преселение на народите, като нито за миг не е пре
късвала, а най-засегнатите държави - Турция, Ливан, Йорда
ния, ЕС, Ирак и Египет, са с непрестанна тенденция на нараст
ване4. Интересен е моментът, в който бежанската вълна се 
превърна в истинско движение на различни по етнос и чис
леност човешки маси от Африка и Азия. Наред със сирийците

1 Войната в Сирия и след това.
2 Syrian Regional Refugee Response, URL: 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.74184087.4437 
35887.1455628778

3 Syrian Refugees, Syria, URL: http://syrianrefugees.eu/?page_id=513
4 Migration Policy Center, Focus on Syrians, URL: http://www. 

migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/
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има голяма част мигриращо население от Афганистан, Ирак, 
Сомалия и други африкански държави. Често анализаторите 
несъзнателно или умишлено забравят да споменат, че Афри
ка беше разтърсена от двете последователни Конгоански 
войни, като втората често бе наричана (с основание) Велика
та африканска война. Официално тя приключва през 2003, 
ала нейните последици и локални конфликти се усещат осо
бено силно дори и след 2008 г. В резултат загиват (по различ
ни причини от военни действия, болести и глад) над 5 млн. 
души, а други 2 млн. се изселват от родните си места5. Наред с 
това не престават гражданските войни и локалните конфлик
ти в много от останалите африкански държави, като най- 
устойчиви са тези в Сомалия, Централно африканската ре
публика, Чад, Мозамбик и пр. Картината се допълва от тежки
те войни в Ирак и Либия, довели до ликвидирането на гос
подстващите режими и от несигурността в Египет (пред прага 
на гражданска война), Мароко, Мали, Нигерия и т.н.

Всички тези конфликти са концентрирани в един отно
сително малък период от около десет години. Трябва да сме 
наясно, че целият мюсюлмански свят от Афганистан до Цен
трална Африка е дестабилизиран и се превърна в благодат- 
на почва, където да възникне, а и да се развива военната, 
религиозната и политическата машина, наречена ДАЕШ. На 
практика се получи едно хиперрегионално поле за глобална 
офанзива, което автоматично възобнови и древният конф
ликт между сунити и шиити, между вярващи и неверници. 
Само за броени месеци светските устои на редица държави 
от тези региони буквално се сринаха и, както поне засега из
глежда, няма никаква скорошна перспектива да се възста
новят.

5 Soderlund, W., Briggs, E. et al. Africa's Deadliest Conflict. Media 
Coverage of the Humanitarian Disaster in the Congo and the United 
Nations Response, 1997-2008, WLUP, 2013.
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В така получилата се обстановка на постоянна несигур
ност и военни конфликти, на милиони жертви и още повече 
изселени, Европа наивно стоеше в очакване да и се размине. 
Тази заблуда обаче ще ни струва твърде скъпо; тя ни завари 
сякаш доста неподготвени. Вече близо милион бежанци и 
мигранти се намират на европейска територия. Както се 
знае, Швеция отказа да приема повече, Дания изглежда ще я 
последва, а подобна позиция имат и мнозинството от цент
рално европейските държави, пък и Германия достигна своя 
предел. Тази сложна картина вече е ясна на всички. Горе- 
долу се изясняват и нейните тежки последиците. Въпреки 
всичко обаче, ситуацията остава ценна, именно защото пов
дига няколко от най-остро наболелите въпроси, които в мо
мента/перспектива стоят пред ЕС.

Първият от тях е свързан с вътрешната интеграция на 
съюза в нейните три аспекта -  икономическа, политическа и 
културна. В неговия контекст особено важни се оказват кул
турните взаимоотношения. До този момент Европа беше 
единна в разнообразието. Християни и мюсюлмани живееха 
заедно, а, може да се каже, и относително успешно. За съжа
ление, вълната от хора, идваща от Азия и Африка, показва 
някои сериозни различия между Ислямските и Европейски
те цивилизации. Традиционните цивилизационни общности 
в Европа са тези на Западното християнство и Източното 
православие6, като се отчитат разликите между католици 
(предимно на Юг) и протестанти (предимно на север), когато 
говорим за Запада и разликите в двата центъра на правос
лавието, а именно Балканите и Русия. Наред с това в Европа 
живеят и огромен брой мюсюлмани (главно от разклонение
то на Арабската цивилизация). До настоящия момент обаче 
тези три цивилизационни общности се намираха в състоя
ние, което мнозина изследователи, но най-вече европейски

6 По Тойнби, А. ( ) Изследване на историята. С., т. 1
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политици, наричаха „интеграция", но, по мое мнение, това е 
погрешно схващане.

Всъщност, по-точно и по-правилно може да се твърди, 
че в сегашната ситуация ние се намирахме в състояние на 
конвергенция (на принципа на еволюционната конверген
ция в биологията). Именно тя оформя и втория силно на
болял проблем  пред днешна Европа. Пита се какво се случ
ва или може да стане в преспектива с подобен тип конвер
генция? Защото, както знаем, това е състояние, в което два 
или повече вида живеят съвместно, еволюират заедно, като 
наподобяват външите си белези, но структурно значително 
се различават (остават различни видове, но развиват някои 
общи черти и способности)7. В случая с разлежданите циви
лизации едновременно протичат процеси на развиване на 
аналогични и хомологични (с общ произход, но различно 
предназначение) черти. Този процес на конвергенция про
дължаваше да заблуждава, докато не стана ясно, че може да 
подведе опасно основните политически актьори. Пробле
мът се състои в идеята, че интеграцията предполага сбли
жаване, уеднаквяване, асимилиране (в крайната фаза) на 
приобщаващата се културна единица. Нищо такова обаче не 
наблюдаваме. Има солидна надежда, ако не и реална интег
рация, да наблюдаваме поне една паралелна еволюция на 
цивилизационни общности, които, бивайки различни по
между си, на един етап да се превърнат в един и същи вид.

Към днешна дата, впрочем, доста ясно се очертава и не
възможността на този сценарий. Източният и западният клон 
на Европейската цивилизация могат да преминат от режим на 
конвергенция, към режим на паралелна еволюция (като в 
много държави под влияние на глобалните процеси, а и на 
всеобщите европейски политики, този етап вече изглежда е

7 Map of Life, Convergent Evolution, University of Cambridge, URL: 
http://www.mapoflife.org/index/
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започнал). Едва на по-следващ етап ще може да се осъществи 
някакво взаимно интегриране. Тази културна интеграция 
всъщност ще мине през много етапи, преди националната 
характерология да отстъпи на някакво „европейско единно 
съзнание", което и да доминира над локалните културни 
идентичности. Въпреки това има конкретно движение в тази 
насока и единодействието между религиозните центрове 
(папа Франциск, от една страна, и патриарсите Вартоломей и 
Кирил, от друга) на Европа само идва да го потвърди.

От трета страна, тъкмо процесът на преход от конвер
генция към реално интегриране показа, че мюсюлманите в 
Европа, особеното младите поколения и новите мигриращи 
общности, ще се окажат и в процес на дивергенция. Това 
състояние също повдига -  трети по важност и наболя- 
лост -  проблем. Той се отнася в нашия случай (и отново в 
контекста на биологията) до процес, при който два вида, 
развивали се заедно и идентично, в един момент почват 
значително да се раздалечават като всеки продължава раз
витието си в самостоятелна посока. Често обаче с този тер
мин се описва и друго (философско по характер) разделе
ние, което е видимо и значимо8. Предстоящото разделяне в 
нашия случай може да бъде именно от такъв характер; това 
е логично, а и не бе трябвало да ни изненадва.

Първо, желанието на мнозина за изграждане на общопла- 
нетарно съзнание, е прекалено сложени, а освен това дългот
раен процес, който може да отнеме дори хиляда години.

Второ, арабските светски държави, които бяха пример 
за движение в тази посока (колкото и противоречива да бе 
тяхната практика), са видимо пред много сериозен разпад. 
Както е видно, поне засега остава затъналата във вътрешни 
конфликти, а и проповядваща неоосманизъм Турция. Колко
то до съдбите на Пакистан и Индонезия, те са твърде далеч,

8 Divergence, URL: https://www.vocabulary.com/dictionary/divergence
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а и са много чужди на европейските мюсюлмани (а и не са 
част от арабската цивилизация).

Трето, което, може би, е и най-същественото. Процесът 
на асимилация, който европейските лидери вероятно или 
съвсем доскоро очакваха, че ще се осъществи при мюсюл
маните (и спрямо други неевропейски общности), изобщо 
не се състоя. Именно защото тази асимилация не се получи 
реално, не проработи и мултикултурният модел на съжител
ство, защото дори и той включва, като част от основните си 
елементи, известни степени на асимилиране на различните 
културни общности в основната доминираща култура.

Този много съществен процес не успя да стане факт по
ради няколко сериозни причини. Първо, много трудно може 
да се асимилират устойчиви общности, а пък арабските и 
турските малцинства успяват да поддържат именно такива 
стабилни диаспори. Без значение дали това са сирийци, 
египтяни, иракчани или други, в новата държава те много 
бързо заемат градска територия, около която се консоли
дират повечето мюсюлмански общности. По този начин 
обикновено или неминуемо се изгражда едно доста устой
чиво множество, което да е способно да резистира на всеки 
опит за асимилация (а пък и на интеграция).

Второ, засега видимо, реално има известни успехи само 
по линия на икономическата интеграция, където се развива 
само един културен елемент (говоримият и понякога писме
ният език), а другото са технически умения, или просто нес- 
пециализиран наемен труд (общи работници). Запазва се и 
високото ниво на незаети жени мюсюлманки. Почти няма 
движение в посока на социална, или на културна интеграция 
(с изключение на Франция).

Трето, за да има успешно асимилиране на тези общнос
ти в доминиращата култура, трябва да са налице някои еле
менти на акултурация (т.е. на културно и цивилизационно 
приемане). Дори и за по-лекия процес - интегрирането, -  те
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са също крайно необходими9.
Трябва да знаем, че са налице 5 основни елемента на 

акултурация, които се следят, но и могат солидно да под
скажат до каква степен има постигане на успех в приобща
ването на мюсюлмански общности към европейската цивили- 
зация10. Първият от тях е „индивидуалният здравен статус", 
при който отчетливо се забелязват разлики между средния 
европеец и имигрантските общности (въпреки социалния ха
рактер на европейските държави). На следващо място е 
„културата", която се запазва устойчива и непокътната. Не 
става въпрос за историческа памет, а за мястото на човека в 
света и обществото, за административната култура и поли
тическата социализация и т.н. Мюсюлманските общности от
състват дори от дебата по тези въпроси, а още по-за- 
бележима е липсата им при възприемането на европейски 
културни образци (класичеса музика, изкуство -  живопис и 
склуптура, науката и т.н.). На трето място е „езикът", при 
който има известен напредък. Като цяло, говоримият език 
се използва широко, но употребата му в рамките на общнос- 
та е пренебрежима. На четвърто място е „храната", където 
почти напълно отсъства възприемането на хранителни на
вици, рецепти и култура на хранене от доминиращата общ
ност. Дори се забелязва разширяване ареала на външната 
хранителна традиция. Пето, това са „сексуалните норми"; 
там разминаването е тотално. Разликите са спрямо морала, 
нравствеността, ролята на жената в обществото, установе
ните отношения между мъжа и жената, и т.н.

Както твърде релефно и контрастно се вижда, по петте

9 Корякин, К. (2013) Аккультурация, В дисертация: „Социальные и куль- 
турные аспекты адаптации мигрантов-армян в Краснодарском крае 
(1988-2006гг.)", Москва, URL: http://www.migracio.ru/akkulturaciya.html

10 Acculturation, Outcomes of Acculturation, URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Acculturation
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елемента реално, практически съществуват огромни 
дефицити. За повече от 70 години Европа не можа да пос
тигна нищо повече, освен инкултуриране на някои навици 
или елементи за културно оцеляване и вписването им у 
имигрантските общности. Въпреки това последните си оста
наха отчуждени и десоциализирани. В този смисъл не трябва 
да ни изненадва и фактът, че лица точно от тази имиграция 
влизат в редиците на ДАЕШ (колкото и тревожно да е това).

Трезвото и бързото осъзнаване на визираните току-що 
(прекалено важни, дори съдбоносни) явления има за цел, от 
една страна, да покаже, че Европа трябва спешно да осъзнае 
нуждата от реално цивилизационно интегриране на раз
личните си културни единици, но и, от друга страна, ясно да 
си постави гранични културни маркери към наследниците 
на арабската и иранската (персийска) цивилизация. Това 
обаче трябва да се случи, защото още сега наблюдаваме и 
възход на национализми, на форми на неофашизъм в реди
ца европейски държави. Най-сериозни подобни прояви има 
в Полша, Унгария, Гърция, Обединеното кралство, Италия, 
Германия, Франция, но също и в Чехия, Дания, Швеция, и т.н.

Повече от очевидна е политическата линия, покрай ко
ято днес се налива гориво в огъня на национализма и нео- 
фашизма. Надига се страшна вълна на евроскептицизъм 
(почти във всяка европейска страна), наред с това са налице 
и редица „спусъци", които да отключат крайни форми на на
ционализъм (шовинизъм). Няма как и да е по друг начин, 
след като именно от ислямския свят идва външната заплаха 
(тероризмът). Появява се страхът в обществото, а това во
ди до капсулация и до бум на националистки и патриотични 
партии. На изпитание са поставени здравият разум и соци- 
алната чувствителност на хората.

Разбира се, всичко изброено не е достатъчно: за да се 
притесним, наистина, от появата на сериозна радикализа- 
ция, ще е необходима и появата на радикализирани мал
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цинства, които да активизират по-сериозните националист- 
ки и патриотични партии. Тъкмо затова европейските поли
тици не трябва да „замитат под килима" ясните индикации 
за появата на такива групи, нито да се допускат европейски
те общества да стагнират. Именно това ще бъде моментът, в 
който радикализираните малцинства може и да се окажат 
най-дейни политически играчи. Само за дни националпопу- 
лизмът в някои държави (като Германия, Франция, Унгария 
или Италия) може да се превърне в широко подкрепен нео- 
фашизъм, който да предприеме и политически действия с 
непредвидим характер. На този фон се шири и доктрината 
за паневропейски национализъм. А в този контекст трябва да 
се запитаме: няма ли именно това, т.е. тази нова визия, да 
раздели Европа наново? По този въпрос можем да кажем 
сигурно единствено и само, че не са необходими подобни 
утопични философски стремежи или идеологически визии, а 
е нужна една доста реална и солидна взаимна консолидация 
за съхраняването на европейската цивилизация. В подобен 
съдбовен исторически момент сигурно е потребно и едно 
социално и масово движение, което да предначертае общо
то историческо, но и цивилизационно бъдеще на държавите 
от Лисабон до Москва. Един такъв мащабен и комплексен 
процес, който да впрегне поколенията на XXI век, е изклю
чително важен и значим, тъй като единствено и само чрез 
него Европа може да си позволи, а и да успее да определя 
хода на бъдещето и през XXII век, да се превърне отново в 
огромен исторически и ценностен фар - най-вече със своя
та демократичност и хуманност, със своите социални потен
ции и придобивки, за всички хора в света.
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КРИЗАТА С БЕЖАНЦИТЕ -  
ПРЕВЪРНАТА ФОРМА НА УНИВЕРСАЛНОТО 

„ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ"

Гл. ас., д-р Димитър Ганов

Това, което е особено интересно по отношение на т.нар. 
криза с бежанците, е изключително активният опит на идео
логическите апарати в световен мащаб да представят ситуа
цията като превърната форма. Независимо каква точно по
зиция по темата заемат държавните администрации, сило
вите ведомства, образователните институции, ръководните 
органи на ЕС, големите медии, корпорации и т.н., ги обеди
нява едно -  те предпоставят като подразбираща се идеоло
гемата, че съществува специфична тежка криза, т.е. че ква- 
зивечният световен порядък е разклатен. В този контекст, 
употребата на понятия като „мигранти", „нелегални имиг
ранти", „бежанска вълна", които би трябвало да създават 
алюзия за събитие, което се е случвало многократно и има 
универсален характер, обикновено не достигат дори до 
елементарна конкретна аналогия с най-популярните мигра
ционни вълни на миналия век. Без значение дали „бежанци
те" или „мигрантите" биват дефинирани като „радикални ис- 
лямисти", „дезертьори" или като „хора с друг манталитет и 
(по подразбиране ниска) култура", или просто се посочват 
социално-икономически показатели за невъзможността Ев
ропа да поеме настоящия и хипотетичния „поток", а и да му 
осигури постоянна заетост и сносен живот, патосът е едно
типен -  сбогом, наша белокожа идентичност, европейска 
хомогенност и висок стандарт на живот: атрибути, които не 
съществуват, и тази пропаганда се стреми именно да ги кон
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ституира като идеологеми в масовото съзнание, за да изт
ласкат ясното или смътно разбиране за огромните социал
ни, икономически, политически, културни неравенства и 
нездрави диверсификации в европейските общества.

Всичко това няма да се разглежда тук. Освен най- 
важното проблемно поле, което разкрива превърнатата 
форма: това на извънредното положение1. Тази крайна дис- 
циплинарна мярка не просто се въвежда в някои страни и се 
използва дискурсивно за шантажиране и други манипула- 
тивни практики. Това е конститутивният принцип на биопо- 
литическата парадигма в съвременните властови отноше
ния, реалното лишаване на политически живот на все пове
че хора за все по-дълго време, с тенденция да им остане са
мо „голият живот" (nuda vita), или Zoq, който е само биоло
гически живот и може винаги да бъде произволно употре
бен, или прекратен от институциите на властта. Тази тен
денция изразява обичайната телеология на тези институции 
в „кризисни" ситуации, когато те представят тези ситуации 
винаги като необичайни, извънредни, неразрешими с поз
натите конвенционални механизми и изискващи налагане 
на извънредно положение, в което обичайните и задължи
телни политически права и възможности се отнемат.

Още Валтер Бенямин пише: „Традицията на угнетените 
ни учи, че извънредното положение не е изключение, а пра
вило. Трябва да се придържаме към такова понятие за исто

1 Интерпретативната схема на статията се основава върху това понятие 
на Карл Шмит и конотацията, която прави Валтер Бенямин, а и която 
днес развива Джорджо Агамбен. На Агамбен принадлежат понятията 
nuda vita, Рюо Zoq, които са базови за рецепцията на настоящия текст. 
Също така и употребата на понятието „бежанец" се движи по линията 
Аренд-Агамбен; то няма нищо общо с конвенционалните му юриди
чески употреби, които са основани на международното право.
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рия, което да се съгласува с него"2. Това в конкретния слу
чай означава: да схващаме историята не като това, което тя 
самата -  или по-точно доминиращите в съответната епоха 
дискурси - говори за себе си, а като това, което итеративно 
се възпроизвежда, самодоказвайки се като норма. Агамбен 
изброява многобройни случаи на въвеждане на извънредно 
положение в модерната история, от средата на XIX в. насам, 
независимо че първият, който формално се доближава до 
това определение, е декретът Gesetzzur Behebung der Not von 
Volk und Reich от 28 февруари 1933 г., който не бива отме
нен до падането на нацисткия режим и е предшестван от 
множество закони в Прусия, но особено интензивно - 
във Ваймарската република. Факт е също така, че след 
това САЩ въвеждат многократно извънредно положе
ние, включително това от 1950 до 1978 г., а с и след ра
тификацията на USA Patriot Act от 2001 г. ограниченията 
на личните свободи се задълбочават все повече, стигай
ки до Guantanamo3.

Впрочем, още френската Директория също така устано
вява etat de siege. Освен това знаменателни събития, като 
11.IX.2001 г., Кьолнската нощ или хиперинфлацията в Герма
ния след Първата световна война, също са само доста попу
лярни примери на обществено-исторически и социално- 
политически събития, от които дяснорадикални организа
ции, държавни или различни други структури, притежаващи 
властови ресурси, се възползват, за да придобият в някаква 
историческа перспектива все повече безконтролни право

2 Benjam in, W. On the Concept of History.//Selected Writing. Vol. IV, 1938
1940. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massa
chusetts, and London, England: 392.

3 Agamben, D. Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford Univer
sity Press-Stanford, 1998, California: 95-96; Agamben, D. State of Exception. 
The University of Chicago Press. Chicago and London, 2005, 3-4.
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мощия4, разбира се, за сметка на тези на гражданите, а и за 
колкото може по-дълъг период.

Всъщност, както фискалната политика започва с интен
зификация на прилагането на les quatre cas5, а след няколко 
столетия вече се превръща в норма, която и до днес е фун
даментална за съществуването на държавата, но всъщност е 
само узаконен извънреден грабеж, така и цялостното из
вънредно положение е безкрайна тенденция на експропри
иране на права: тя никога не може да достигне до абсолют- 
ната си осъщественост, защото биополитиката се храни от 
безкрайното недоубиване на homo sacer.

Доколкото „правата на човека и гражданина" всъщност 
се отнасят единствено до последния и при господството на 
биополитическата парадигма на управление постепенно 
стават все по-отнети, не само чрез денатурализирането на 
собствени граждани „поради вражески произход"6 още отп
реди век: днес например „бежанец" е името на все повече 
хора, при това не според официалните данни, а според тях- 
ната участ на безправни. Постиндустриалните робини (деца

4 Понякога това е заявено в прав текст. В „Положение о мерах к охра- 
нению государственного порядка" се изброяват конкретните извън
редно делегирани права на генерал-губернаторите, полицейските 
началници и вътрешния министър, които посредством този закон 
формално обсебват не просто цялата власт в поверените им местнос
ти и губернии, а и всички възможни права на „поданиците". Вж. Пол- 
ное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Томъ 1, 
1881. Санктпетербургъ: 262-266.

5 Случаите, когато владетелят може да събира извънредни aides - 
буквално помощи, предимно за водене на война с други суверени 
и за плячкосване на ресурси. Вж. Елиас, Н. Относно процеса на ци
вилизация. Социогенетични и психогенетични изследвания. Втори 
том. „Атика", 2000, 211-224.

6 Тази дефиниция не е от „комунизма", а се ражда във Франция през 
1915 г. За този тип процеси вж. Agamben, D. Homo Sacer: 77, 99; 
Agamben, D. Beyond Human Rights.// Social Engineering, 2008/No. 15: 
90-96.
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и възрастни) в sweatshops, които бавно или доста бързо 
умират от нечовешки „трудови" условия, принудителна из
вънредна работа и извънредно ниски надници -  хората, кои
то изхранват и обличат с евтини дрехи „цивилизования" 
проспериращ Северозапад на планетата; обикновените 
граждани на този Северозапад, които дори не осъзнават 
несвободата си и експлоатацията на труда и свободното си 
време; хората без документи, с временни визи, временен, 
нетраен статут, временна работа, временни и частични пра
ва -  всички те, а освен тях и представители на други катего
рии също попадат в типологията на потенциалните или на 
реалните бежанци. Това всъщност е превърнатата форма: 
настъпва не уникална световна разруха, а задълбочаване и 
още по-задълбочено прикриване на обстоятелството, че 
почти всички ние винаги сме били крепостни бежанци и ни 
отнемат всеки ден това, което никога не сме притежавали. 
Ние не сме в извънредна ситуация на лишеност, а жертви на 
перманентната биополитическа извънредност: нашият бе
жански статут, който, наред с всичко останало, ще ни бъде 
винаги отказан от официалните идеологически апарати, е 
предпоставен; не се предвижда неговото прекратяване, за
щото е формално несанкционируем. Това също така е и цел
та на властовите манипулационни механизми: да не разбе
рем и ние, а и те, че сме еднакви, освен във вида определен 
тип преднамерена заблуда. Ако те се надяват, че има откъ
де да се избяга и къде да се отиде, ние нямаме тази илюзия, 
защото я придобиваме, наблюдавайки тях, дъвчейки ксе- 
нофобски идеологеми. Ние забравяме, че хората, които „не 
са като нас", са сред нас от десетилетия и ние ги презираме и 
мачкаме през всичките тези десетилетия, а това отношение 
към тях слабо се различава от нацизма, освен по своята 
прагматичност7: гастарбайтерите са нужни не просто като

7 За съдбата на „гражданите от чужд произход" и неправилен цвят на
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евтина работна ръка, а за изграждане на фалшиво съзнание 
сред местното население, че сякаш притежава социално хо
могенен статут: никой не живее в палатки, не работи в 
sweatshops! Така се конституира тази вертикално зададена 
идеологема ние, която господстващият елит произвежда, но 
в себе си не се идентифицира с нея.

Колкото изненадважщо да изглежда или звучи, но се 
оказва, че идеологемите на уж крайнодясната реторика доста 
съвпадат с тези на доминиращите институции. Когато още 
преди години Марин льо Пен говореше, че „имигрантите" по 
принцип понижават жизнения стандарт в европейските стра
ни и получават пари, за каквито част от „коренното населе
ние" (le peuple indigene) не може и да мечтае, тя не просто 
внушаваше, че те вземат пожизнена пенсия, а не временно 
отпуснати средства, от които дадените на ръка са далеч 
по-малко от тези за бедните французи. Тогова тя не просто 
пропусна факта, че бившите имигранти имат далеч по- 
нисък социален статут от peuple indigene8. Зловещото обаче 
е, че Льо Пен субективно не е расист или нацист, макар обек
тивно да възпроизвежда нацисткия метод на идеологизиране 
-  овъншностяващо изолиране на Врага, който осуетява спло
теното и успешно Наше съществуване. Враг не са евреите и 
не могат да бъдат, защото Марин льо Пен схваща нацизма 
националистически: като локален феномен. Той, според нея, 
е специфичен продукт на германската нация; доколкото и 
традиционно, а и конкретно по отношение на „бежанската 
вълна" политиката на Германия е за Льо Пен вредна за Фран

кожата във ФРГ вж. Шют, П. Гастарбайтери. Добронамереният раси
зъм. С., „Партиздат", 1984, 198 с.

8 Lombardo, P., Pujol, J . Niveau de vie et pauvrete des immigres en 
2007//Les revenus et le patrimoine des menages, edition 2010. Departe- 
ment Insee Info Service: 1-9; Les revenus et le patrimoine des menages - 
Edition 2011, Departement Insee Info Service: 11-12.
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ция и Европа, то и нацизмът е такъв. Льо Пен-баща беше из
гонен от Front National за антисемитизъм. А когато Марин льо 
Пен говореше, че избиването на гражданското население в 
Сирия е недопустимо, и че Саркози с подкрепата си за джи- 
хадистите е причинил геноцид на „чернокожите" в Либия, и 
че сега се налага Франция да воюва в Мали със собствените 
си креатури, лидерът на FN звучи вече досущ като ляворади- 
кален политик. Ако има расизъм при нея, той е функциона- 
листки. L'immigre clandestin, нелегалният имигрант е вреден 
с ролята си, а не с качествата си. Ако се втурнеш неканен във 
Франция и игнорираш местния порядък, култура, език, си 
враг и заплаха. Ако обаче кротко стоиш под бомбите в Афри
ка, си „гражданско население", а и трябва да бъдеш защитен. 
Бял или черен, всеки е добър, естествено, когато остава в 
собствената си страна. В изявите на льо Пен популисткото 
превъзнасяне на дипломацията в международните конфлик
ти добре пасва на тезата, че просто трябва да се възстанови 
изгубеният рай на Дьо Гол.

Да, Льо Пен, изглежда, желае съвсем не ужасни погро
ми, радикални сривове или войни, а онова, което някои 
страни, според нея, и сега имат -  защитен „суверенитет".

Естествено, оставяме настрана факта, че тя не пробле- 
матизира това понятие. По-важното обаче е, че, виждайки я 
като голист, ние разбираме всъщност колко страшна, обек
тивно действаща според нацисткия модел, е била политика
та на бившия антифашист Дьо Гол, впрочем нямаща нищо 
общо и с пацифизма на Льо Пен.

Ако използваме интерпретативната схема на Маркс за 
разкриване анатомията на маймуната чрез анатомията на 
човека, миналото чрез настоящето, посредством Льо Пен 
ние разбираме далеч по-добре маймуната Дьо Гол и клане
тата в Алжир и Париж, маймуната Саркози и войната в Ли
бия, маймуната Путин и принципът за всички убийства на 
врагове на режима по подразбиране да се обвиняват че-

153



ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ И БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ -  МЕЖДУ ХУМАНИЗМА И АГРЕСИЯТА

ченци; маймуната Наполеон и възстановяването на робст
вото в Хаити. Разбираме така също и колко ненормален, чу
довищен, жесток е стандартният капитализъм, който ни е 
изглеждал съвсем различен от фашизма и нацизма, докато е 
възпроизвеждал идеологическия модел на Райха.

Извънредното положение неслучайно става толкова ин
тензивна практика сред демократичните страни след 
Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Именно поли
тически стандартното зло се оказва и най-страшното, 
тъкмо защото хората обикновено го възприемат като 
нормалното, естествено състояние на нещата в живота.
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МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И КСЕНОФОБИЯ: 
КОРЕНИТЕ НА НЕЕФЕКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ

Проф., д.пс.н. Дончо Градев, 
доц., д-р Александър Маринов

На фона на безбройните глобални, европейски и наци
онални инициативи и програми за борба с расизма и ксено
фобията, а и предвид неизброимото множество от прави
телствени и неправителствени организации, които получа
ват и харчат милиарди за тази цел всяка година, необяснима 
изглежда тенденцията, че тези негативни явления не само 
не стихват, а, напротив, се разрастват и придобиват все по- 
драстични форми. Причината за това не е доминирането на 
атавистични инстинкти сред стотици милиони хора, а пог
решната, неустойчива, а в редица отношения и лицемерна 
основа на предприеманите политики. Една от ключовите ха
рактеристики на посочената погрешна изходна база е рела- 
цията„ксенофобия -  мултикултурализъм".

1. Обща характеристика на ксенофобията
Понятието „ксенофобия" е част от езика на социалната 

психология, но неговата употреба излиза далеч извън стро
гите рамки на тази научна дисциплина. В съвременния гло
бален свят границите на националните държави стават все 
по-лесно преодолими, а това обстоятелство довежда до ес
тествени, но не винаги желани контакти между различни ет
нически, расови, религиозни и други социални единици, 
съществували дълго време в относително еднородна обще
ствена среда. Неизбежното междугрупово общуване, беля
зано от знака на различието, в повечето случаи поражда
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психична несъвместимост, социална дистанция и тенденция 
на враждебно поведение. В тази ситуация на всекидневието 
се разпознава феноменът ксенофобия, затрудняващ иконо
мическото, политическото и културно взаимодействие меж
ду различните общности. Така това, на пръв поглед, обикно
вено психологическо понятие се превръща в ключова логи
ческа предпоставка за обяснението на остър социален 
проблем, засягащ разрушителната омраза между отделни 
народи, културно обособени региони и многомилионни ре
лигиозни общности. Ето защо ксенофобията занимава поли
тиците, управленските елити и специалистите по междуна
родни, икономически, военни и религиозни въпроси.

Съществуват различни дефиниции за ксенофобията, 
които не са съществено отдалечени една от друга. Мейбъл 
Березин посочва, че: „Терминът „ксенофобия" влиза в упот
реба през 1901 г. във Франция с публикуването на романа 
на Анатол Франс „Господин Бержере в Париж". Думата е 
включена за първи път в речник през 1906 г. (отново във 
Франция - Nouveau Larousse illustre). Силен тласък на об
щественото внимание към понятието дава т. нар. Афера 
Драйфус. Антисемитизмът и нацисткият геноцид спрямо ев
реите имат парадигмално значение за развитието на диску
сиите за расовата омраза и ксенофобията в Европа"1.

Най-общо ксенофобията може да се определи като „раз
пространена в дадена общност нагласа на враждебност към 
индивиди с чужд за общността произход". Това определение 
е официално възприето и в редица документи на ООН и 
ЮНЕСКО2. В допълнение авторът отбелязва, че: „Ксенофобия
та е форма на диспозиционен, афективен и поведенчески

1 Berezin, M. Xenophobia and the New Nationalisms. In: G. Delanty and K. 
Kumar (eds.) The Sage Handbook of Nations and Nationalism. London: 
Sage Publications, 2004, р. 275.

2 Ibid., p. 16649.
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предразсъдък най-често към емигранти или лица, възприе
мани като чужденци. Предлаганата от интернет речника 
„Мериам-Уебстър" дефиниция на ксенофобията гласи: „страх 
или омраза към чужденци или към непознати, или към всич
ко, което е чуждо, или непознато". В исторически план поня
тието е било използвано, за да подчертае чувството на страх 
от външни на общността хора. По-съвременни определения 
обаче показват, че страхът от чужденците и тяхното влияние 
е свързан с етноцентризма -  нагласа, че собствената група 
или култура е по-висша от останалите3.

Доминиращите елементи в цитираните определения на 
ксенофобията са:

-  разделение в психологически и социален смисъл 
между дадени общности;

-  преживяване на реакция на заплаха и страх при меж- 
дугруповото общуване;

-  предразсъдъчна нагласа на недоверие към отделни 
лица и групи, които идват предимно неканени в определени 
селища, региони или държави.

Ксенофобията е израз на конструирано различие между 
хората, придружено от норма на нетолерантност, достигаща 
висока степен на омраза и готовност за агресивност към 
другите. Няма аспект от измеренията на явлението ксено
фобия, който може да се оцени в положителен смисъл.

2. Еволюцията на мултикултурализма
Политиката за постигане на мултикултурно равновесие 

в комплексните общества и в сферата на транснационалните 
взаимодействия има дълга история. В т. нар. западен свят 
мултикултурализмът се пропагандира като хуманна концеп
ция и институционална активност, свързани с преодолява
нето на дистанцията и ксенофобията между хората от раз

3 Ibid., p. 16650.
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личен етнос и културна принадлежност. Отделяни са огром
ни средства за научни проучвания и специални програми, 
целящи практическото реализиране на тази ценност.

През последното десетилетие обаче се появиха и звучат 
все по-силно гласове, че мултикултурализмът е не само сла
бо ефективна, но и в този си вид практически неосъществи
ма концепция. Критичният подход към мултикултурализма 
акцентира върху редица ключови въпроси, които се отнасят 
до причините за неговото възникване, обосноваването на 
значимостта му и начина на приложението му в практиката.

Връщането назад в историята показва, че идеята за мул
тикултурализма се корени в социалните промени, засягащи 
времето на робството и колониализма. Търговията с роби и 
колонизирането на неспособни за съпротива държави и реги
они са се считали за естествено право на силните на деня. Уп- 
равленците и политиците не са имали особени вътрешни ко
лизии, упражнявайки несправедлива властова сила към опре
делени етнически групи. Те са стигматизирани, а тази „проце
дура" освобождава от морални задръжки експлоатацията на 
хората, попаднали под колониална зависимост. За внимание 
към и зачитане на расовите и етническите различия, поне на 
властово равнище, изобщо не е ставало дума. Тъкмо обратно- 
то -  властовите структури на всички равнища са търсели и 
постигали начини за продължаване на времето за експлоата
ция на социално обезценените общности. Известно е, че тези 
усилия са били доста добре възнаграждавани, при това са би
ли скрепени и със законно приети норми.

Краят на робството и разпадането на класическата ко- 
лониална система са резултат от силите, които движат чо
вешката история. Субективните и обективни причини за 
предизвикването на тези промени са широко дискутирани 
от различните науки, изследващи общественото развитие. 
Ситуацията, която е значима за настоящия анализ, има след
ните характеристики:
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Първо. Държавите, които са притежавали колонии в 
миналото, включват съществени популации от тях, т.е. това е 
наследството от колониалната система. Тези етнически раз
лични хора се възпроизвеждат и с течение на времето се 
оформят като значима социална общност в рамките на чуж
дата за тях културна среда.

Второ. Наблюденията показват, че от бившите колонии 
пристигат нови и нови хора, за да учат или работят. Не малка 
част използват правните норми „събиране на семейство" 
или „сключване на брак", за да могат легално да станат чле
нове на иначе затворените за чужденци общества.

Трето. Хората от бившите колонии имат неписано „пре
димство", когато се набират работници за временна или 
тежка работа, иначе непривлекателна за местните хора, и 
често се превръщат в нелегални емигранти, които трудно се 
връщат обратно в собствените си страни. Този канал за уве
личаване на етническите пришелци от бившите колонии се 
задвижва и от подземния свят -  те стават източник на ог
ромни печалби за криминалната мрежа, а мащабите на не
легалната активност приемат такива размери, че официал
ните власти стават безпомощни пред нея.

Трите посочени пътя, по които се формира дадената 
етническа общност в държавите, владеещи в миналото раз
лични колонии, са силно устойчиви и благодарение на тях 
общността не може да бъде редуцирана до незабележимо 
малцинство. С течение на времето чуждата етническа група 
нараства, либералните закони и дават права, равни на мест
ните, независимо, че е трудно да се оцени, дали заслужава 
тези придобивки, още повече, че и местните хора се съмня
ват в това. Те дори се чувстват морално пренебрегнати, ко
гато чужденците се поставят наравно с тях. По тези и други 
подобни поводи постепенно се появяват и разрастват конф
ликти, тенденции на противопоставяне между местните и 
чуждите етнически групи, разглеждани като нежелано нас
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ледство от миналите колониални отношения.
При засилването на междуетническата враждебност за

почват да се търсят подходи за нейното ограничаване и 
евентуално цялостно неутрализиране. Като реакция спрямо 
тази безизходна ситуация се появява идеята за мултикул- 
турното конструиране на социалните отношения в дадено 
общество. Трябва ясно да се подчертае, че мултикултурализ- 
мът възниква не по строго хуманни причини, както пропа- 
гандно се внушава, а под натиска на заплахите от нараства
щата конфликтност между бившите колониални общности и 
господарите им в миналото и настоящето. Мултикултурната 
перспектива за справяне с междуетническата враждебност е 
по същество политическа конструкция, „облечена" в терми
ните на социалната психология, социологията и етиката.

Възникването и днешното приложение на мултикулту- 
рализма трябва да се разглежда в два плана: първият се от
нася до скритата страна на конструкцията, която се прилага 
на практика; вторият обхваща публичната визия, която е 
представена като дело на научния анализ, възприет от спе
циализираните институции, ангажирани със съпротивата 
срещу ксенофобията.

Всъщност мултикултурализмът е прикритие и алиби 
на стратегията за асимилация на малцинствените етни
чески групи. Асимилацията, както и да бъде представена в 
публичното пространство, трябва да се разглежда като отри
цание на мултикултурната концепция за постигане на между- 
етническо разбирателство и трайно безконфликтно съжител
ство. Асимилацията е политическа доктрина на тези нации, 
които се самовъзприемат за елитни и като следствие от тази 
самооценка се стремят да налагат своите културни образци 
на етническите общности, с които влизат в трайни контакти.

Вземайки за пример САЩ, Стенли Курц посочва възник
ването на първообраза на стратегията за културната асими
лация: „Един от архитектите на възприетата в нашата страна
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доктрина за асимилация, Теодор Рузвелт (1858 -1919), прави 
през 1894 г. известното си обръщение към нацията, озагла
вено „Истинският американизъм", което днес изглежда като 
пророчество. В частност, в обръщението се казва: „Ние съз
нателно протягаме ръка и изразяваме чувство на гостопри
емство и приятелство към всеки човек, който, независимо 
от произход и месторождение, идва тук с искреното жела
ние да стане добър американски гражданин като всички нас. 
Но ние имаме правото, нещо повече, наше задължение е да 
изискваме той наистина да стане добър гражданин; не бива 
да утежняваме трудностите, срещу които се борим, като 
привнасяме сред нас караниците и предразсъдъците на 
Стария свят". Това е послание, което изглежда днес имиг
рантите не са в състояние да чуят"4.

Посланието на Рузвелт се окачествява като ранна фор
ма на „мултикултурен подход" към етническото взаимодейс
твие. По същество обаче, става дума единствено за предла
гане и следване на модел за асимилация на малцинствата. 
Как трябва да изглеждат според тази концепция асимилира
ните етнически малцинства?

Първо. Асимилацията е еднопосочен процес; чужден
ците и расово различните са тези, които трябва „да се отка
жат от себе си" и да интернализират културата на мнозинст
вото. В своето есе от 1997 г. Питър Салинс от Института Ман
хатън идентифицира три същностни компонента на това, 
което нарича „американски тип асимилация": приемане на 
английския като национален език, желание да се живее в 
съответствие с протестантската трудова етика (уповаване на 
себе си, упорит труд, морална почтеност) и гордост от аме
риканската идентичност, подкрепена от убедителност в на
шите демократични ценности".

Следвайки тезата на Рузвелт, Курц добавя, че: „...ими

4 Kurtz, St. Acculturation Without Assimilation. National Review, 2013, May 20.
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грантите трябва да прегърнат американизма като своя приро- 
да"5. Това се очаква да стане като се премине през процеса на 
тоталната адаптация към новата среда, означавана с „прочута
та метафора за претопяването във врящото гърне"6. В този 
смисъл понятието „асимилация" е „... било първо използвано в 
американските изследвания върху расовите отношения, за да 
се опише процесът, чрез който имигрантските групи са били 
интегрирани към доминиращата култура на белите"7

Второ. Доктрината за „Истинския американизъм" е изця
ло идеологическа конструкция. Ако това не се подчертае, е 
невъзможно да се разбере на какво се основават нереалис
тичните изисквания и очаквания на приемащото мнозинство 
спрямо пришелците с различна расова и етническа специфи
ка. Само в идеологически предписания може да има такива 
нереални постановки към промените на чужденците, попад
нали по различни причини в нова за тях социокултурна сре
да. Абсурдно е да се внушава на бежанците и имигрантите, 
например, да поставят на второ място родния си език, което 
за техните поколения означава изобщо да го изоставят за 
сметка на езика на приемащата страна. А това изискване е 
представено като препоръка за успех на новодошлите, въп
реки, че е един вид културна репресия, налагана по форма
лен и неформален път. А когато на имигрантите се вменява 
задължението „да се трудят упорито", очевидно се предпос
тавя, че те са мързеливи и неорганизирани хора, които ще 
бъдат в тежест на обществото, което „им подава ръка".

В същия дух е изискването пришълците да живеят в но
вата среда съобразно моралната норма за почтеност. Тук се 
пренебрегва принципът, че почтеността не е специфика на 
„истинския американизъм" - тя е общочовешка ценност, ко

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Abercrombie, op. cit., p. 22.
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ято отделният човек и малцинствата носят със себе си, неза
висимо къде се намират в света. Ако посрещаш бежанците и 
емигрантите с лозунгите „Бъдете трудолюбиви!" и „Упова
вайте се на себе си и бъдете почтени!", все едно, че от името 
на „гостоприемната страна" казваш: „Вървете си, ако не сте 
такива, каквито ние предпочитаме да бъдете", т. е. не ни 
трябват вашите ценности, вашата мъдрост и вашата житейс
ка история. Забравете всичко и скачайте „във врящото гър
не" на „американския тип асимилация".

Трето. Идеологическата доктрина за асимилацията ня
ма ясна вътрешна структура, а по същество представлява 
смес от неясни препоръки за това какво трябва да се пос
тигне като краен резултат. Такъв е характерът на всяка иде
ологическа концепция за обществените процеси и отноше
ния. Но все пак при по-прецизното вглеждане в посланията 
на доктрината може да се изгради сравнително ясна карти
на за очакванията как трябва да бъде „ моделиран" чужде
нецът, за да е приемлив субект в приемащата страна. Наб
люденията показват, че „неканените гости, които идват, но 
не си отиват" (по метафората на Зимел) са желани от мно
зинството, ако демонстрират следните характеристики на 
публичното си поведение:

-  да се стараят да бъдат „незабележими" (за това е не
обходимо чужденецът да не прекрачва границата, наложена 
от социалната дистанция спрямо отреденото му място в 
средата на различните „други");

-  да проявяват конформно поведение във формалните 
и неформалните си контакти със средата (на конформния 
индивид се гледа със симпатия -  той дори е покровителст
ван, а от това толкова много се нуждаят пришелците);

-  да не си позволяват да има изисквания, дори когато 
чувстват, че получават по-малко от това, което заслужават.

Доктрината за асимилацията на етнически различните 
индивиди и групи се оказва неработеща на практическо
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равнище, но въпреки този факт не е напълно изоставена - 
по-скоро е трансформирана под друго име и в термините на 
сродна по дух концепция най-общо дефинирана като мулти- 
културализъм. В цитираната статия „Акултурация без асими
лация" Курц привежда съвременни примери за провала на 
американската система за асимилация. В този контекст се 
лансира (и от други автори) идеята за различието между 
асимилация и акултурация. „Терористичният акт по време 
на маратона в Бостън -  пише Курц -  изтласка проблема за 
асимилацията сред основните теми на дебатите за имигра- 
ционната реформа. Знаменателно съвпадение е, че по- 
младият от терористите -  Джохар Царнаев, е положил клет
ва за придобиване на американско гражданство именно на 
11 септември 2012 г. По-възрастният му брат -  Тамерлан 
Царнаев, който е организатор на атентата, е бил по-рано 
разследван от ФБР, също е имал депозирана молба за полу
чаване на американско гражданство към момента на бомбе
ната атака. Получава се парадокс -  братята терористи са ис
кали да станат американци, но в същото време са изпитвали 
смъртна омраза към Съединените щати. За съжаление, бра
тята Царнаеви са само крайни илюстративни примери за 
провала на американската система за асимилация.
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ОПАСНОСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА 

В ДЪРЖАВАТА НИ!

Д-р Морфи Скарлатов

В този момент се намирам в извънредно сложно, а и де
ликатно положениe, за да си разреша да изложа в съвсем 
разширен вид моето мнение по въпроса. Една арабска пого
ворка гласи красноречиво, но и недвусмислено: „Не плюй 
върху ръката, която те е хранила и поила, защото не се знае 
дали съдбата може след това да плюе върху тебе!"

Живях в арабския свят, в страните от Близкия Изток по
вече от 10 години. В Багдад пък завърших и второто си вис
ше образование. Като дипломат, но и като православен 
християнин проявих искрен интерес и изучавах арабския 
език, богатата история на арабския свят, колорита на арабс
ката битност и мъдростта на арабската литература, исляма, 
който стои в основата на цяла една цивилизация, създадена 
именно от тази арабска религия, но и простираща се от Фи
липините до Испания, от половината на Африка, та чак до 
Албания, Босна и Херцеговиназа. Една Религия, която дори в 
настоящия момент се изповядва, прилага и почита от пове
че от един и половина милиард жители от най-различни 
точки на земното кълбо.

Няма тук и сега изобщо да говоря за огромния историчес
ки и културен принос на арабите в редица области каквито са 
медицината, астрологията, философията, географското кар
тографиране, откриването на нови земи, превода на достиже
нията в областите на духовността, културата или науките на 
древните цивилизации, а също и за своеобразните им заслуги
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при изграждането на съвременното глобално общество.
Бидейки обаче в самото историческо начало на редица 

от несъмнено положителните световни събития, арабите 
имат щастието или -  тъкмо обратното, -  нещастието да жи
веят и върху пясъци, и върху морета от петрол, а пък и на 
едни от най-стратегическите места на земното кълбо, какви
то, впрочем, са протокът Гибралтар (което на арабски пре
вод значи „Планината на Тарък", който е арабски военона- 
чалник, завладял Испания, която цели 754 години е била под 
арабско владичество!), Суецкия канал, Баб-ел-Мандебския 
пролив и Персийския залив. Тъкмо през техните земи мина
ва и най-прякият път от Лондон до Калкута в Индия, а от там 
и за целокупна Азия

Ще започна обаче малко по-отдалеч. И най-непре- 
дубедените вече отлично знаят, че последните световни съ
бития в тези райони на света, а и предизвикали верижната т. 
нар. Арабска пролет са дело на американците и техните съ
юзници. Или, още по-точно, че всички тези „псевдо- 
революции", носещи перфидно и цинично имената на вдъх
новяващи пролети или нежни и прекрасни цветя всъщност са 
„интимно", но и пъклено дело на „онези радетели за нов свят 
и нов световен ред !", които са основни и ръководни членове 
на най-значимите и властни тайни общества, каквито напри
мер са масоните, илимюнатите, розенкройцерите, малтийци- 
те, тамплиерите, членовете на кръга на Билдербергите, т.нар. 
правителството на 300-те, Билатералния комитет и на още 
други подобни, които и да бих искал, не бих могъл да изброя. 
Всичките те обаче несъмнено и категорично искат създава
нето и утвърждаването на „ нов световен ред", който да обс
лужва най-вече само тях.

Тоест, на дневен ред стои изкуственото сътворение на 
новия свят с нов порядък.

За постигането на тези грандиозни, но и опасни, вредни 
исторически или геостратегически цели обаче може/трябва
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да се действа с всички разрешени средства. Или, както казва 
Игнаций Лойолла, създателят на йезуитския орден: „ Целта 
оправдава средствата", и като се започне от систематичното 
промиване на мозъците на световното общество, минавайки 
през Арабската пролет, за да се сложи изцяло ръка върху 
арабския петрол и, разбира се, с тайната и перспективната 
цел да се унищожат Европа и Европейския съюз - голямата 
икономическа, финансова и политическа пречка по пътя им 
към „ новия свят и новия световен ред, неизбежно се стига и 
до създаването на т.нар. Ислямската държава, а и до кърва
вия геноцид в Близкия Изток, който бе и е неминуемата це
на, заплатена за подобен експеримент. Или дори още малко 
по-точно: крайната цел на такива интервенции, конфликти и 
взривявания на поредица от държави, общества и конфлик
ти е Русия да бъде обкръжена от врящи извори на мусюл- 
манско насилие и кръв, което може и скоро да прекоси гра
ниците на Русия, където живеят мюсюлмани и те да бъдат 
разбунени. И когато тя ще бъде изцяло и задълго ангажира
на с вътрешните си проблеми или с това, което става около 
нея, ще бъде трудно да обръща подобаващото внимание.

Подобна ситуация неминуемо в съответна перспектива 
би разрушила и Европейския съюз, тъкмо защото наводне
нието от хора, които съвсем доскоро са имали за транспорт 
само камили и коне, а и са далеч от съвременната електро
ника и постиженията на прогреса, направо би изменило ко
ренно и, може би, фатално физиономията на Европа и жи
тейските постижения на отделните народи.

Впрочем, с неотменна закономерност и логическа не
избежност, при това съвсем не на последно място трябва да 
се постави и въпросът, дали Европейският съюз след извес
тно историческо време изобщо ще го има в този му вид, в 
който всъщност започна и развива своята история, при това 
даже и неотдавна.

За постигането на подобна цел - изчезването или уни
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щожението на Съюза, на неговите страни-членки трябва да 
им се „ окаже помощ, като се ритне столът под краката им, а 
при това положение е повече от сигурно, че на европейците 
вече ще им е видяна сметката! Какво всъщност могат да нап
равят европейците срещу тълпи от гладни, голи, в немалка 
част неграмотни и измъчени хора, току-що напуснали пясъ
ците, пък и отровени от постулатите на най-воинствената ре
лигия, Бидейки също хора като европейците, всичките те ес
тествено искат лесен живот, хляб и забавления, все бонуси на 
живота, които досега осезаемо са им липсвали

Не съм изобщо грубиян, но знаете ли какво значи дума
та „Камила". На арабски всъщност се казва Джемел, което 
значи красив, красота или красавица. Защото камилата е 
всичко в и за живота за един бедуин от пустинята, т.е. род- 
ното място на арабите, откъдето са тръгнали и живели, а и 
живеят по чужди земи до ден днешен.

И както се вижда от всички наши европейски съвреме- 
ници: тръгнаха големи и мътни потоци от мигранти. Наред с 
изстрадалите хора без дом и семейства, жертви на войната 
във Северна Африка и Близкия Изток, към благодатна Евро
па тръгнаха и джихадиски джигити, събрани от кол и въже 
радикализирани мюсюлмани, на които е втълпявано в джа
миите, че хората от други религии са неверници, а и че кол
кото повече от тях изтребиш, толкова по-лесно ще бъдещ 
приет в райските покои, в неземните градини, и ще бъдеш 
възнаграден с нетленната благодат на Аллах.

На границите всички претендират, че са бежанци от 
страни, в които се водят военни действия или има тежки 
конфликти, и само някои, че са икономически мигранти. 
Същевременно обаче се знае, че някои от тях са преминали 
обучение и са получили съответни наставления в джихадис
ки лагери. И че джобовете на палтата им са пълни със евра, 
дадени им от ЦРУ, от емира на Катар или от Краля на Сау
дитска Арабия. Всички те обикновено са млади мъже, които

168



ЯВЛЕНИЕТО „МИГРАНТИ" В БЪЛГАРИЯ - ОПАСНОСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА В ДЪРЖАВАТА НИ!

са готови да бъдат камикадцета в името на вярата ислямска, 
а и жадни за лек живот, жени и безгрижие.

Както се вижда и разбира, турците ни ги прехвърлят с 
умисъл и злорадство. За гренясалите им мозъци, ние все още 
сме техни „ гяури" или „рая", която ако все още съществува, то 
е защото поне засега такава е ситуацията. Обаче ще дойде 
ден, когато Аллах ще им благослови ръката и всичко ще бъде, 
както е било преди и по протежение на цели пет века!

Както всички превъзходно знаем, Гърция връчи нота на 
турския посланик в Атина, заявявайки, че турската страна 
съдейства на хилядите мигранти да се доберат до островите 
и до Гърция, за да влязат във жадувания Европейски съюз.

Яхнали вълната на хуманизма, много скоро те -  мигран- 
тите, радикално ще променят Европа, и всичкото добро, ко
ето е било постигнато след изтребителни воини и страда
ния, ще го получат даром. Защото незнаещите какво е елек
тричество и водопровдни канализации ще поискат училища, 
джамии, като тази дето е в центъра на Мадрид, апартаменти, 
коли, удоволствия и мързел. А ние в името на абстрактната 
хуманност, както по всичко изглежда, трябва мигом и да им 
го осигурим. Няма никакво значение, че нашите сънародни
ци ще, или че дори още сега умират от невиждан недоимък 
и от управленческо безхаберие на европейски и проевро- 
пейски властници! Няма също така и значение, че, ако върви 
така, скоро няма и да има кой да се назове българин! Защото 
вече единствено и само чужди интереси, мюсюлмани миг- 
ранти и мутирали във вярата и претенциите си турци ще ни 
претопят и потопят. Ние исторически много сме патили от 
мюсюлманските пришълци. Цели пет века се е случвало то
ва, а и сега отново продължаваме да балансираме едва ли 
не върху острието на бръснача. Дали някой е мусюлманин 
сунна, шийт, алиан, фатимит, уахабист, Бахай, казълбаш или 
даалия, все едно - на нас, българите, той нищо добро не е 
донесъл. Още повече пък, както и самите турци имат твърде
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красноречивата и предупредително поучителна поговорка: 
Турчин приятел няма!

Видяхме и осъзнахме, че нито „Арабските пролети" до
несоха нещо добро и полезно на огромната част от хората, 
живеещи в тези региони, нито пък разширяващата се с все
ки ден все повече война в Близкия Изток успя да наложи 
спокойствие, обществен ред и мирен живот, нито че и нах
луващите в земите ни мигранти носят или могат да донесат 
и нещо добро на света, а и особена на нас -  българите. А 
всичко това вече значи, че ако така продължава, ние, стра
дащите от бездържавие българи, със сигурност сме обрече
ни на ужасна съдба или на особено изтребление. Тежко оно
гова, който е забравил род и минало, а и с парите си храни, 
обучава и издържа, като удовлетворява чуждите капризи и 
коварните планове да строи джамии за иноверците чужден
ци. Скоро, съвсем скоро те или техните поколения ще поис
кат ние, българите, да им предоставим и земята си. Това не
избежно вече ни изправя пред огромни и невероятни об- 
ществено-исторически предизвикателства и дилеми.

И трябва ясно да отговорим: ще се подчиним ли, или ще 
държим за род и родина!
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БЕЖАНСКАТА КРИЗА И НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ 
НАЦИОНАЛИЗЪМ

Ас., докторант Ивайла Стоева

В противовес на приетата на 14 март 2013 г. от Евро
пейския парламент „Резолюция за борбата срещу расизма, 
ксенофобията и престъпленията от омраза", на европейски
те избори през 2014 г. редица крайно десни и неофашистки 
партии успяха да спечелят места в Европейския парламент. 
Евроскептицизмът започва да завлядава съзнанието на ев
ропейските граждани. Традиционните партии губят силата 
си, а на тяхно място се появяват евроскептични, еврофобски 
и дори неонацистки партии, които успешно успяват да ко
муникират с европейския избирател. Метафората на Анна 
Кръстева е показателна за случващото се в Европа: „И във 
Великобритания, както във Франция, етикетите се изпраз
ват от съдържание и дори се изпълват с противоположно- 
то: малките партии стават водещи, големите партии се 
свиват като шагренова кожа"'1.

Бежанската криза в Европа допринесе допълнително за 
мобилизацията на европейските граждани чрез радикали
зиране на посланията, базирани върху основни идеи на 
„крайната десница" -  културен консерватизъм, ксенофобия 
и дори расизъм, привързаност към ред, налаган с твърда 
ръка, и специфичен популизъм, основан на противопоста
вянето между елита и народа. Т.е. национализмът в Европа 
днес се базира на два основни конфликта: първи, свързан с

1 Кръстева, А. Призракът на популизма броди из Европа, 28.05.2014 г. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4106610, (Достъпно на 29.05.2014 г.)
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антагонизма „ние-те" (ние -  европейците-християни и те - 
мюсюлманите -  бежанци и имигранти), и, втори, който е 
„структурен и произвежда нов кливидж - конфликтът между 
националното и европейското2".

Страхът от непознатото и от загубата на идентичност в 
„глобалното село" способстват за пораждане на страхове в 
европейските граждани към „чуждото". Те позволяват на 
редица популистки формации да използват антикапиталис- 
тическа реторика за спечелване на повече избиратели. На 
какво обаче се дължи ръстът на националпопулизма в Ев
ропа? На първо място, на нарастване подкрепата за крайно 
десни (радикални) политически партии, което е следствие от 
икономическата стагнация и на високото социално напре
жение в европейските държави. Страхът от загуба на ико
номическа сигурност провокира и страх от „другото". На 
второ място, засилената миграция към Европа (бежанска 
вълна и икономическа миграция от Изток на Запад) и случи
лите се терористични атаки в Париж допълнително стиму
лират засилване на чувството за страх от другите. Затова и 
много лесно етикетът „различен" в тази ситуация бива пос
тавян на хора, които имат друга религия или идват от друга 
(неевропейска) държава. Не на последно място, фактор за 
повишаване на електоралната подкрепа за крайно десни 
партии в Европа има и кризата в представителството и пос
тепенното намаляване на влиянието на традиционните пар
тии, за сметка на нови, по-атрактивни популистки проекти. 
Тоест иде реч за омагьосан кръг, в който негативното отно
шение към политиката на ЕС, в отговор на кризите, се прев
ръща в основен фактор за успеха на крайната десница в Ев
ропа, която, от своя страна, успешно пресъздава за избира
телите си нова реалност, в която обществото се разделя на

2 Тодоров, Ан. Граждани, избори, партии. България 1879-2009. С., „Из
ток-Запад", 2010, с. 233.
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две (антагонистични) части: в йерархична зависимост -  „на
родът" срещу „елита"3, а по хоризонтала -  „народът" (наши
те) срещу „чуждите"4.

Изброените по-горе предпоставки, по думите на Жан- 
Ив Камю, водят до „мутиране" на крайните десници в Евро
па5, които пък (към днешна дата) могат да бъдат системати
зирани в три групи:

1) Крайнодесни партии, вариращи от френския Нацио
нален фронт до Йобик в Унгария и „Златна зора" в Гърция, а 
и които акцентират силно върху антиимигрантска реторика, 
културен расизъм, стигматизирайки „другите".

2) Партии, издигащи знамето на националния суверени
тет, като Партията на независимостта на Великобритания и 
Алтернатива за Германия, концентрирани предимно към 
употреба на темите за идентичността, имиграцията и кул
турния упадък, без обаче да са обременени с екстремистки 
и расистки възгледи6.

3) Членове на групата Европейски консерватори и ре- 
формисти в Европарламента, включваща британските кон
серватори и партията „Право и справедливост" от Полша, 
чийто национализъм може да дефинираме и през изказва
нето на Дейвид Камерън, че „В името на един държавен 
мултикултурализъм ние насърчихме различните култури 
да съществуват разделено, изолирани едни от други и от
къснати от основната култура (...)  Мисля, че е време да

3 Муде, К. Популисткият Zeitgeist. -  В: Политически изследвания, бр. 2, 
2007, с. 49.

4 Canovan, M. Trust the People! Populism and the two faces of Democracy. 
Political Studies, XLVII, 1999, p. 5.

5 Камю, Ж. Мутиращите крайни десници в Европа, В: Монд Дипломатик, 
20 март 2014 г.
http://bg.mondediplo.com/article1190.html (Достъпно на 10.10.2016 г.)

6 Пак там.
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скъсаме с политиките от миналото, които се провалиха."7
Провалът на държавите в Европа в налагане на мулти

културализма и последвалата бежанската криза доведе до 
възраждане на ксенофобията и в малко по-нов план като ис- 
лямофобия; национализмът все по-често се конструира на 
базата на отрицанието: не на бежанците, не на мигрантите, 
не на религиозните свободи, не на мулитикултурализма, не 
на европейската интеграцията. Следователно, кризите в Ев
ропа от последните няколко години предпоставят заражда
не и на един нов европейски национализъм. За разлика от 
традиционната крайна десница, която е антисемитска и ра
систка, радикалните десни партии сега извеждат на преден 
план нова фигура на врага (който е вътрешен и външен) - 
исляма. Новият европейски национализъм култивира исля- 
мофобия, постулира разграничаване на „коренните" предс
тавители на нацията от имигрантите, по-конкретно от неев- 
ропейците, чието право на пребиваване, а и икономически
те, и социалните им права, трябва да бъдат сериозно огра
ничени или дори отнети.

Бежанската криза и терористичните атаки в Париж до
пълнително засилват пространствената идентификация за 
Европа. Доста радикално за ислямската заплаха в Германия 
реагира антиислямистката протестна група Пегида. Тя заяви, 
че „атаките в Париж не идват изневиделица; те са в резул
тат на миграционната политика на Европа”8. На проведе
ния на 09.01.2016 г. антиислямстки митинг в Кьолн основен 
лозунг бе „Rapefugees not welcome” (Бежанците изнасилвачи 
не са желани - б.а.). По сходен начин и Орбан започна своя-

7 Цит. по Тодоров, Цв. Интимните неприятели на демокрацията. С., 
2013, с. 183.

8 Цит. по Атаките в Париж и кризата с границите на Европа, 18.11.2015 г. 
http://www.investor.bg/evropa/334/a/atakite-v-parij-i-krizata-s-granicite- 
na-evropa-206246/ (Достъпно на 10.12.2015 г.)
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та антиимигрантска кампания, като в своя реч той заяви, че: 
„Днес залогът е Европа, европейският начин на живот, оце
ляването или изчезването на европейските ценности и на
ции, или тяхното трансформиране до неузнаваемост. Ис
каме Европа да бъде запазена за европейците"9.

Друга отличителна характеристика на новия европейски 
национализъм е евроскептицизмът. Десните радикални пар
тии под различна форма поставят под съмнение смисъла и по- 
нататъшното развитие на ЕС, искат разпускането му или запаз
ването му като формална структура, възстановяването на на
ционалния суверенитет на страните членки. Те използват те
мата за културния упадък на европейските общества и промя
ната на демографската картина в европейски държави.

Евроскептицизмът в отделните държави се подхранва от 
различни фактори, но независимо от това се наблюдава ръст в 
почти всички държави-членки на съюза. Изключително пло- 
дотворно за електоралния напредък на почти всички еврос- 
кептични партии в Европа е разочарованието на гражданите 
от провежданата европейска политика към Гърция и страните- 
длъжници в еврозоната, или мигрантските вълни с оглед на 
кризите в Африка и Близкия и Среден Изток. Използвайки по- 
добна антиевропейска реторика във Финландия, партията на 
„Истинските финландци" спечели 39 места в парламента на из
борите през 2011 г., а през 2012 г. умерено евроскептичната 
PvdA бе втора на изборите в Холандия. Недоверието към ЕС в 
Дания даде и повод на датския министър-председател Хеле 
Торнинг-Шмит да отложи референдума, обещан в политичес
ката и платформа, и страната не последва държавите от евро-

9 Цит. по Кас Муде: ЕС заглушително мълчи пред ксенофобията и 
авторитаризма на Виктор Орбан, в-к „Дневник", 31 юли 2015 г. 
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2015/07/31/2583086_kas_ 
mude_es_zaglushitelno_mulchi_pred_ksenofobiiata_i/ (Достъпно на 
12.01.2016 г.)
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зоната в банковия, фискалния и политически съюз, а пък Вели
кобритания е на път да стане първата държава-членка, която 
може да напусне съюза, ако гражданите и гласуват за това на 
очаквания референдум.

Опасенията от евроскептичните настроения в цяла Ев
ропа вече дават основание на Европейския съвет за външна 
политика (ЕСВП) -  в доклада си „Как да отговорим на нади
гащия се евроскептицизъм", да заяви, че евроскептицизмът 
съвсем не е вече само „британско заболяване"; че той се 
„разпространява на континента като вирус"10. В този доклад 
изрично са посочени конкретните проблеми в европейски
те общества, които засилват евроскептичните чувства в на
селението на Европа:

• проевропейските партии трябва да подчертаят тра
диционните политически идеи, разделения и избори - нап
ример, този между левоцентристкия и десноцентристкия 
отговор на предизвикателствата, пред които са изправени 
ЕС и страните-членки: безработица, миграция, нисък растеж, 
възхода на Китай и т.н.

• не бива да се подхранва усещането, че се формира 
картел на ниво елити, който ръководи ЕС в ущърб на граж
даните. Това само подхранва аргументите на евроскептици- 
те, противопоставящи елитите на гражданите на ЕС.

• общовалидни проблеми са адекватното управление 
на еврозоната и демократичния дефицит на ЕС, които изис
кват конструктивно решение на европейско ниво, а не зали
тане към национализма и ксенофобията11.

Във въпросния доклад Марк Ленърд например твърди,

10 Leonard, M., J. Torreblanca Как да отговорим на надигащия се еврос- 
кептицизъм, 2014

http://www.ecfr.eu/sofia/publi/the_eurosceptic_surge_and_how_to_respon 
d_to_it_bulgarian (Достъпно на 02.06.2015 г.)

11 Пак там.
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че „Вълната на евроскептиците може да се окаже по- 
разрушителна и от появата на „ Чаената партия" в САЩ -  
възможно е да доведе до странната поява на „парламент, 
изпълен с омраза към себе си", който, в крайна сметка, иска 
да постигне своя собствен провал". А Хосе Игнасио Тореб- 
ланка допълва, че „Евроскептиците могат само да задъл
бочат разделенията, които се появиха в Европа, между се
вера и юга, кредиторите и длъжниците, страните в Евро- 
зоната и страните извън нея и то във време, когато Европа 
отчаяно се нуждае от решителни действия, с които да се 
разреши институционалната основа на кризата."12

Евроскептицизмът е ключова категория на национал- 
популизма в Европа днес. Той ясно звучи в изказванията на 
крайната десница в Европа, която все по-често оспорва съз
дадената зона за безграничен контрол в Европа по силата на 
Шенгенското споразумение. По думите на Марин льо Пен, 
лидер на Националния фронт, свободното придвижване е 
„лудост" и следва „да възстановим държавните си граници". 
Следователно е факт, че новият национализъм в Европа се 
конструира върху разделителните линии: държавата-нация 
срещу европейското управление; идеята за „една земя, един 
народ" срещу мултикултурното глобално общество.

Антиевропейското и антиимигрантско говорене е при
също и на български партии като Атака, НФСБ, партиите на 
Павел Чернев и Симеон Костадинов, ББЦ. Най-активен в го
воренето си срещу ЕС е Волен Сидеров, чиито откровен и 
гневен евроскептизицъм се базира на идеите за „двойните 
стандарти" на Съюза, с „измислени ценности".

Всички критики са обединени в клъстер с център -  ЕС

12 Leonard, M., J. Torreblanca The Eurosceptic surge and how to respond to 
it, ECFR, April, p., 2014. 
h tt p://www.ecf r.e u/pa g e/-
/ECFR98_EUROSCEPTIC_BRIEF_AW_%284%29.pdf (Cited on June 1, 2015).
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като заплаха за националната идентичност, суверенитет и 
достойнство: „България е заплашена от обезличаване и из
чезване"; „България губи своя суверенитет"13. НФСБ се обяви 
за „Европа на нациите, не на европейската бюрокрация. ЕС 
като средство за решаване на проблемите на България'"14.

В заключение остава въпросът, дали боравенето с те
мата за бежанците от националистическите партии не отк
лонява вниманието от същинските причини за бежанската 
вълна - конфликтът в Сирия, бедността, неравномерното 
обществено и икономическо развитие в Близкия изток, Аф
рика и света? Не води ли това и до отслабване на ролята на 
ЕС в международните отношения (особено след като бежан
ската криза извади на показ редица сериозни институцио
нални несъвършенства, оказващи влияние върху процесите 
на вземане на решения на европейско ниво - процеси, кой
то се характеризират с все по-голяма фрагментация и рена- 
ционализация; а и към които гражданите на ЕС имат все по- 
малко доверие)?

13 Кръстева, А. Българският популизъм: щрихи към портрета, 
23.12.2013 г.

https://annakrasteva.wordpress.com/2013/12/23/bulgraian-populism/ (Дос- 
тъпно на 21.12.2015 г.)

14 Валери Симеонов: Европа на нациите, не на европейската бюрокра
ция, 01.04.2014 г.
http://nfsb.bg/positions.php?action=show&art=665 
(Достъпно на 21.01.2016 г.)

178

https://annakrasteva.wordpress.com/2013/12/23/bulgraian-populism/
http://nfsb.bg/positions.php?action=show&art=665


БЕЖАНСКИТЕ ВЪЛНИ В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН

Ели Николова -  координатор на Асоциация 
Социална Алтернатива (АСА)

В исторически план бежанци е имало, има и ще има. Ако 
погледнем в българската история като примери за адекват
на реакция спрямо бежанците можем да посочим подвизите 
на кан Тервел и цар Калоян. Намирайки се на кръстопът 
между изтока и запада, България винаги е била важен фак
тор за мира в света, в частност на Балканите. Не за първи 
път страната ни се явява външна граница. Спазвайки регла
ментите на Европейския съюз към днешна дата, България е 
сигурна външна граница на Съюза относно бежанците.

Хората по света тръгват към такава решителна стъпка, 
когато условията за живот в собствената им родина правят 
съществуването им невъзможно - да оцелеят като биологи
чен вид, а и когато децата са им поставени ежедневно в рис
кови ситуации. Именно тогава суровата историческа и об
ществена, всекидневна действителност кара човека да нап
рави тежкия избор за себе си и за семейството си - да избе
ре съдбата на бежанец.

В съвременната история на България доскоро се гово
реше за четири бежански вълни, но това съвсем не отговаря 
на историческите или статистическите данни, поради което 
трябва да отбележим, че има и Пета бежанска вълна -  за ко
ято обаче тепърва ще се говори и пише.

Първа бежанска вълна (1878-1879 г.)
Първият приток от български бежанци пристига в стра

ната ни през 1878-1879 г., веднага след Освобождението на
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родината ни от турско владичество. Бежанците тогава са над 
15 000 души.

Втора бежанска вълна (1903 г.)
Извършеното през 1885 г. Съединение на Източна Ру

мелия с Княжество България също става сериозен повод за 
доста рязка промяна в отношението на османското прави
телство към многобройното българско население, живеещо 
в Източна Тракия. До 1913 г. броят на бежанското население 
в България възлиза на около 120 000 души.

Трета бежанска вълна (1913-1923 г.)
По-голям приток от български бежанци идва от терито

рията на съседните балкански страни след военния погром 
на България в Междусъюзническата война от 1913 г. и Пър
вата световна война от 1914-1918 г.

Четвърта бежанска вълна (1940 г.)
Вълна от бежанци обаче пристига в България и след 

връщането на Южна Добруджа през 1940 г. Тогава, по силата 
на последвалия Крайовски договор 1940 г., през есента от 
Северна Добруджа са изселени принудително около 70 000 
души българи.

Бежанска вълна
Явлението бежанска вълна е описано много интересно 

от Хемингуей в неговите репортажи: „Бежанците от Тра
кия" за „Toronto Star" :„През цялото време се нижеше 
бавната върволица от тракийски бежанци, подгизнали 
от дъжда, едва влачеха краката си от умора бедни 
тракийски селяни, напуснали домовете си."
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Пета бежанска вълна 
(Природните катаклизми на ХХІ век)

Интересен от научна гледна точка също така е и феноме
нът, че след години на гурбет все повече българи се завръщат 
в България поради най-различни причини: от носталгия, да 
правят бизнес в България, притеснени от природните катак
лизми засягащи цялата планета Земя и т.н. Като сигурен прис
тан България претегля своите дъщери и синове отново към 
себе си. Впрочем, безспорен е и фактът, че в родната ни страна 
природните катаклизми са много по-малко в процентно съот
ношение отколкото тези, които се случват в световен мащаб, в 
други континенти, региони или държави.

Много грешно е обаче да твърдим, че войните са ос- 
новната причина хората да избират изключително тежката 
съдба на бежанците. За огромно съжаление, в последните 
години майката природа кара милиони хора по земята да 
търсят всевъзможни начини за оцеляване, в т.ч. и поради 
зачестилите природни бедствия: земетресения, наводнения, 
вулканични изригвания и други подобни. Вероятно, няма да 
е исторически далеч времето, когато релефът на земята ще 
придобие нови граници, поради което обстоятелство и 
всички жители на земята неизбежно ще трябва да се съоб
разяват с този факт. Естествено, подобни колосални проме
ни неминуемо ще предизвикат и други последици, в т.ч. и 
бежанските вълни ще претърпят своите сериозни истори
чески промени.
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Доц., д-р Борислав Градинаров

Както по всичко личи, най-сериозното предизвикателс
тво пред ЕС покрай имигрантската инвазия тепърва предс
тои. На 11 януари, 2016 г., в интервю за в. „Билд" германски
ят министър на развитието Герд Мюлер изказа прогнозата, 
че това, което Европа възприема като безпрецедентен щурм 
към своята, все още добре изглеждаща и горе-долу поддър
жана богаташка резиденция, е само 10%-ния връх на айс
берга. Около 8 до 10 млн. души са си стегнали багажа от 
провалените държави в Близкия Изток и само природен ка
таклизъм може да ги възпре да не нахлуят от всички въз
можни посоки към стария континент. Имигрантите от Се
верна Африка пък са още по-мотивирани да си опитат къс
мета в уредения стар свят, тъй като отдавна са разбрали, че 
възрастната госпожа с многото звезди на синьото знаме по
вече мърмори и размахва пръст, отколкото действа.

Голямата въпросителна е къде са Балканите в целия то
зи сценарии, ако приемем, че, както твърди полският пре
зидент Анджей Дуда, имигрантският наплив към Европа е 
целенасочено организиран и финансиран, а целта му е раз
пространяване на исляма чрез преселение? Нещо, което се 
случвало неведнъж в историята.

Колкото и да не ни се иска, трябва да признаем, че за раз
лика от двата други европейски полуострова, Балканският ни
кога не е имал статут на органична част от европейската циви
лизация. Причините не са само географски, въпреки че не би
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ва да се пренебрегва и географският момент. Още от ранното 
средновековие и особено по време на османските завоева
телни походи всичко на изток от Виена е носи отпечатъка на 
„другото". Това, за което може да се направи компромис, да се 
използва като разменна монета, да се превърне в буферна зо
на между уредения, преобладаващо католически Запад и на
безите на нецивилизованите варвари от Изток. Имаме ли ос
нование да мислим, че този път ще е различно?

Въпреки добре звучащите обещания и програми за со
лидарни действия за справяне с бежанския поток, през пос
ледните две-три години балканските държави са тези, които 
първи поемат щурма на бягащите от недоимъка, религиоз
ния тероризъм, социалния колапс и насилствено налаганата 
демокрация по западен образец в Близкия Изток. Ако засега 
имигрантската бомба само цъка, но още не се взривила с 
пълната си сила на Балканите, то е защото свръхлиберални- 
ят режим за граничен контрол тук позволява по-голямата 
част от сирийците, иракчаните, афганистанците и в по-малка 
степен северноафриканците да преминат като през решето 
на път за богатия и обетован за тях свят на Запада. Но можем 
ли да очакване, че при евентуално частично или пълно сус
пендиране на Шенгенското споразумение, полуостровът ще 
запази транзитния си статус? Трябва ли да се учудваме, ако 
при още един или няколко инцидента (като този в Кьолн 
през новогодишната нощ) по стар йезуитски навик Западна 
Европа се опита да превърне най-източния си полуостров в 
депо за складиране на непотребните и ненужни бегълци?

Емоцията обаче не е сериозен аргумент. Въпреки пър- 
восигналните призиви за затваряне на границите и недо
пускане на имигранти на територията на Европейския съюз, 
водещи следва да са базисните ценности на европейската 
цивилизация. Няма как всички, които се опитват да влязат в 
Европа по легален или не съвсем легален начин, да се пос
тавят под общ знаменател. Както отбелязват K. Archick и R.
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Margesson1, в общия поток от хора, опитващи се да влязат на 
територията на ЕС, могат да се обособят три групи. В първа
та влизат т. нар. икономически имигранти, които се опитват 
да избягат от бедността и да потърсят по-добри условия за 
живот. Възможно е те да са както с легален, така и с нелега
лен статус, и поне на теория биха могли да разчитат на за
щитата на своите правителства, когато се завърнат в страни
те си. Втората група са търсещите убежище, които са на
пуснали по някаква причина страната, в която са родени. Те 
могат да получат правна защита и подкрепа, когато правни
ят им статус бъде установен. В третата група са бежанците - 
хората, принудени да напуснат родните си места заради 
репресии или дискриминация, основани на раса, религия, 
националност или принадлежност към определена социал- 
на, или политическа група. Те не могат да разчитат на защи
та или подкрепа от страна на правителствата в родните си 
страни. Затова получават правна защита и подкрепа по си
лата на международното право (на основата например на 
Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г., Протокола 
за статута на бежанците от 1967 г., и др.) Проблемът е, че 
процедурата по получаване на статус на бежанец изисква 
определено време и не тя превръща дадено лице в бежа
нец. тъй като то е такова ако отговаря на легалната дефини
ция от Конвенцията. Конвенцията само закрепва по правен 
начин едно фактическо положение.2 Но то е важно, защото е 
свързано с възможността лицето да се ползва от правата, 
предвидени в международните и вътрешните национални 
нормативни актове, уреждащи тази материя .

1 Виж Archick, Kristin and Margesson, Rhoda, Europe's Migration and 
Refugee Crisis, September 4, 2015,
https://www.fas.org/sgp/crs/row/IF10259.pdf , посетен на 03.02.2016.

2 Виж Милушева, М. Международна правна уредба на бежанеца, 
сп. Law Journal, 2011, бр. 23, с.83.
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Въпросът е не дали трябва да се приемат бежанците, ко
ито търсят закрила в страните от ЕС, а как тя да бъде уредена 
без някоя страна-членка да получи предимства или пък да е 
ощетена за сметка на останалите. Но тъй като и преди се е 
случвало по-влиятелните европейски страни да налагат свои
те интереси над останалите, има ли достатъчно аргументи, че 
по въпроса за бежанците нещата ще се случат по нови прави
ла? Оттук и първият урок -  почувства ли се сериозно застра
шена, Европа е склонна да изнася проблемите в своята пери
ферия. А за съжаление в момента балканските страни-членки 
са периферия -  и в пряк, а и в преносен смисъл.

Вторият съществен урок е, че Балканският полуостров е 
твърде разпокъсан и същевременно прекалено етнически и 
религиозно обременен, за да е в състояние да формулира об
ща регионална позиция по темата с бежанците и да е спокоен 
за етническия мир. Затова няма нищо непонятно в съпротивата 
срещу насилственото разселване и квотния принцип, чрез кои
то Брюксел се надява да постави под контрол имигрантския 
потоп. Вярно е, че към момента броят на желаещите измежду 
бежанците мюсюлмани и икономическите имигранти да оста
нат на Балканите и изобщо в Източна Европа е относително 
скромен. По косвени данни на „Евростат" през миналата годи
на в 11-те източноевропейски страни-членки на ЕС (България, 
Естония, Хърватия, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения, 
Словакия, Чехия и Унгария), с общо население около 104 млн. 
жители са били подадени около 219 хил. молби за политическо 
убежище. Докато в Германия с нейните 80 млн. население по
дадените молби са двойно повече. Но опасността от дестаби- 
лизация в страните, в които рязко нараства определена, труд- 
на за интеграция и твърде различни по културни, етнически и 
религиозни показатели общност, зависи много от изходните 
параметри. България, с нейните 2% чужденци към момента, 
ако може да вярваме на данните на Евростат, е много по-близо 
до евентуална дезорганизация и конфликти, отколкото на
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пример Австрия с нейните 12% чужденци. Да не забравяме, че 
междуетническите сблъсъци при разпадането на бивша Югос
лавия не бяха предизвикани от бежанци. Поуките от войните в 
западните ни съседка са твърде кървави, за да бъдат пренеб
регнати, дори от сервилните български политици, които ска
чат преди Брюксел да е подал командата.

И в момента прехвърчат искри между държавите от 
Балканския полуостров поради нееднаквия имигрантски на
тиск, с който се налага да се справя всяка от тях. Най-се
риозен е този проблем в Турция и Гърция. Напрежение се 
натрупва и в страните от Западните Балкани (Македония, 
Сърбия, Хърватия, Словения), чиито технически и админис
тративен капацитет е недостатъчен за справяне със ситуа
цията. Не само различните икономически и етносоциални 
условия, но и обвързаността на балканските държави с едни 
или други наднационални фактори (част от балканските 
държави са членки на ЕС и/или на НАТО, а друга част не са) 
създават допълнителни трудности пред евентуалната въз
можност за координирани действия. В случай на дестабили
зиране на една или повече балкански страни може да се 
стигне и до ефекта на доминото за останалите.3

И третият урок можем да озаглавим „Турция". На Бал
каните Турция винаги е била ключов геополитически фак
тор. И то не само със своето 75 милионно население и стра
тегическо местоположение между Европа и Азия. А преди 
всичко с факта, че в цивилизационно отношение тя е пре
дизвикателство за стария континент. Сега обаче се наслаг
ват две важни обстоятелства. Едното е пълзящата ислямиза- 
ция и демонтирането на светската държава от Реджеп Тайп

3 Виж за повече подробности Борисов, Томо, „Балканите горят", този 
път не от война. Ефектът на доминото заплашва България", в „Бежанс
ката вълна и предизвикателствата пред националната сигурност", С., 
2015, с. 33-38.
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Ердоган и неговата Партия на справедливостта с развитие
то, а и превръщането на неоосманизма в идейна платформа 
за турската външна политика. За южната ни съседка демок
рацията няма същата политическа тежест, както за евро
пейските страни, към чиято общност тя на думи се стреми4, а 
репресиите срещу всеки опит за критика на авторитарният 
режим на Ердоган се посрещат с доста сурови наказания.

Второто обстоятелство е дестабилизирането на Близкия 
Изток, което дава на Турция важни козове в глобалната геопо- 
литическа игра, въпреки че сриващите се цени на петрола към 
настоящия момент донякъде девалвират този фактор.

Нека не се заблуждаваме. Наивната вяра на Брюксел, че 
след като приведе на Анкара 3 млрд. евро ще си реши проб
лема с имигрантите е опасна самозаблуда. За Ердоган обс
тоятелствата в момента са повече от изгодни. Официално и 
на думи, той е против Ислямска държава, а всъщност те са 
му много по-близки от всякакви европейски и християнски 
принципи за хуманизъм, гостоприемство и религиозна то
лерантност. Той им помага по много начини -  с оръжие, ин
формация, пари срещу петрол, медицинско обслужване и 
т.н. Освен това те генерират точно онази доза несигурност в 
регионите около Турция, в т. ч. и на Балканите, които са сфе
ра на влияние от турската държава. В началото на февруари, 
2016 г., по време на дискусия за Латинска Америка и Кариб
ския басейн в Икономическата комисия на ООН, турският 
президент заяви, че страната му от началото на настоящото 
издание на близкоизточната криза е приела 2,5 млн. бежан
ци5, за които е похарчила 9 млрд. долара. (или около 8 млрд.

4 Виж повече по въпроса за демокрацията в Турция Байдемир, Осман , „Де
мокрация тип „ние знаем най-добре" в „Какво мисли Турция", 2012, с. 35-38.

5 Това число се потвърждава и от доклад на ЕК от януари, 2016 г., пос
ветен на сирийската криза. Виж на адрес:
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf, по
сетен на 04.02.2016.
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евро). Въпреки че има решение на ЕК от началото на 2016 г., 
да започне превода към Турция на 3 млрд. евро за овладя
ване на имигрантската криза, още в края на януари, 2016 г. 
турското правителство в прав текст отправя искането за от
пускане на още 2 млрд евро допълнително. С дислоцирани- 
те компактни маси бежанци в различни бежански лагери на 
турска територия, които във всеки момент са готови да се 
отправят на запад, Ердоган може дълго да държи в шах 
Брюксел. Турция може да не се сдобие с членство в Евро
пейския съюз, но със сигурност ще опита да изтръска брюк
селската касичката, доколкото и докогато може.

Важните изводи за България са, че е крайно време да 
свали розовите очила, с които гледа на всичко с подател 
Брюксел и да не разчита на нереалистични сценарии като 
затваряне на границите. Както и да се затварят границите на 
думи, това с нищо няма да промени ситуацията, ако не може 
да се осигури ефективното им физическо опазване и ако не 
е част от по-широк пакет от мерки за дълготрайна стратегия 
на ЕС в тази посока.

За България е по-целесъобразно да отстоява своето пра
во да седне около масата за договаряне и да заяви своите ин
тереси по примера на Унгария, Чехия, Полша, Словакия, а и 
някои други страни, които трезво оценяват ситуацията, а не 
смирено да очаква да я превърнат във „фронтова държава", 
сбор от горещи точки или карантинна територия. Защото ако 
има един многократно потвърждаван исторически урок до
сега, той е, че независимо от конкретния повод, в геополити- 
ческата игра е в сила правилото: Ако не си около масата, мно
го е вероятно да се окажеш част от менюто.
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ОСНОВНИ НОРМИ, ПРИНЦИПИ И ИНСТИТУТИ 
НА БЕЖАНСКОТО ПРАВО

Проф., д.ю.н. Борислав Йотов1

Ако не беше българската армия и 
кан Тервел, Европа да е била превърната 
в арабски халифат още през VIII век!

Понастоящем, три са най-актуалните думи, които дено
нощно се употребяват от всички световни медии. Това са - 
тероризъм, геноцид и бежанци. Първите две -  тероризъм и 
геноцид, са предмет на изучаване на Международно наказа
телно право2. Тук и сега, обаче, аз ще привлека вниманието 
върху основните норми, принципи и институти на бежанс
кото право. Веднага ще подчертая юридическия факт и ще 
уточня, че това право е сравнително нов вид или отрасъл на 
правото, поради което научните публикации по него са ос
къдни във фактическия и правния мир. Затова този научен 
доклад е едно самотно, сътворено в лаконична форма, юри
дическо нещо, което сигурно страда от недъзите на непъл
нота и неизчерпателна аргументация3.

Кратката характеристика на предмета на този нов

1 Борислав Йотов е академик на БАНИ. Автор е на 200 научно- 
публицистични и художествени книги. Член е СБП и на световната 
асоциация на писателите криминалисти „А!ЕР".

2 Който се интересува от тези теми може да прочете едноименния ми 
учебен труд.

3 Който проявява специален интерес по темата и иска да научи повече, 
препоръчвам му да се запознае със съдържанието на монографията 
ми - „Въведение в Бежанското право".
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вид/отрасъл на правото - Бежанско право, разкрива и уста
новява, че неговият предмет е свързан с въпроси относно 
изучаването и развитието на процесите на принудителното 
преселение на народите, в частност на отделни групи от 
племена, народности и нации.

Това е историческият аспект на тази проблематика. От 
тази гледна точка, две са главните причини за т.нар. велико 
преселение на народите.

Първата причина произтича и е обусловена от действи
ето на гигантски природни катаклизми, промени от форсма- 
жорно естество. От такъв вид примерно са били -  катастро
фалните земетресения, всемирните потопи и последващите от 
тях наводнения. Такава, примерно, е била причината древните 
българи да бъдат принудени да напуснат земите на първата в 
света държава -  България, създадена преди повече от ... 12000 
(!) години, на север от Хемус (Стара планина) и в близост до 
Черно море. За това свидетелствуват намерените неотдавна 
доказателства в района на с. Оходен, Врачанска област и в с. 
Дуранкулак. Впрочем, за тези археологически открития писаха 
и -  във в-к „Индипендънт" -  английски учени. Но това е друга 
тема, която е малко по-встрани от „епицентъра" на настоящото 
кратко научно изследване. В контекста на предмета му, само 
ще допълня, че в резултат именно на тези няколко (3 или 4) 
всемирни потопа в региона на Черно море (и от там легендата 
(?) за Ной и Ноевия ковчег...) древните българи са били прину
дени да напуснат земите на държавата си и буквално да се 
„пръснат" по четирите географски посоки на света, където да 
създават и нови държави -  общо 28!

От съвременна гледна точка тези принудителни пресе
ления обаче не обосновават в пълен смисъл и обем поняти
ето „бежанец"4.

Втората причина за т.нар. велико преселение на наро

4 Подробности по този въпрос можете да намерите в книгата ми „Междуна
родноправни аспекти на 28-те държави на древните българи по света".
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дите, която представлява интерес, е свързана с предумиш
лени, насилствени (употреба на сила и заплашване), прину
дителни действия от страна на човешки индивиди или група 
хора. Тя е релевантна към предмета на доклада. Именно в 
резултат на масова употреба на физическа или смъртоносна 
сила, по време на военни битки, сражения и войни животът 
и здравето на много хора, в т.ч. мирни жители, населяващи и 
живеещи в района на бойните действия, са били застраше
ни. За да спасят живота си, тези групи хора са били прину
дени да напуснат родните си места и да се преместят, а и ус
тановят да живеят на други географски места. Всъщност, от 
гледна точка на съвременната концепция, разбиране на по
нятието - бежанец, бежанци, тази група може да бъде ква
лифицирана, определена именно като бежанци.

Втората такава категория - бежанци, всъщност е групата, 
която е била принудена, след употреба на сила или заплашване, 
да напусне родните си места и да се установи да живее на други 
географски места. Тук вече съществена, качествено различна 
разлика между двете групи бежанци е мястото, местоизвър- 
шването на насилствените, принудителни действия:

а) при първата група това е в обсега на региона на во
енните или бойните действия;

б) при втората група местоизвършването на насилстве
ните, принудителните действия е далече извън обсега или 
периметъра на военните, бойните действия.

Тази хипотеза, насочва разсъжденията ни към между
народно наказателноправната фигура - престъплението ГЕ
НОЦИД, по смисъла на чл.2 от Международната конвенция 
на ООН, за предотвратяване и наказване на престъплението 
геноцид. Този международнонаказателноправен аспект е 
приет на 9.XII.1948 г. от Общото събрание (Генералната 
асамблея) на ООН.5

5 Задълбочен правен анализ на този документ се съдържа в учебният 
ми труд -  „Международно наказателно право".
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В контекста и съобразно предмета на настоящото науч- 
но изследване трябва да подчертая историческия факт, че 
формите на геноцид, по смисъла на Конвенцията, са били 
приложени и по отношение на тракийските българи, бежан
ци от Източна Тракия и Мала Азия през 1912-1913г. В резул
тат на масовата употреба на сила и заплашване, тоест на ге
ноцид, повече от 600 000 българи -  жени, деца, възрастни 
хора, са били буквално изтръгнати от родните места и са би
ли принудени да се установят на нови географски места, 
включително и в други части на България. Именно тази кате
гория, насилствено пропъдени, принудително прокудени 
хора, са бежанци, в класическия смисъл на това понятие.6

Тук, на това място от съжденията ми, е уместно да ак
центирам и на етимологията на думите бежанец и бежан
ци, а после и да направя международноправна характерис
тика на понятията бежанец и бежанци, както и съвсем кра
тък правен анализ на Закона за убежището и бежанците.

Относно етимологията на думата бежанец7, следва да 
поясним, че коренът на думата -  беж, означава команда за 
бягане. А цялата дума бежанец се отнася за този, който е из
бягал от родното си място, напуснал родината си заради 
преследване, размирици, войни.

Следователно направеното в речника тълкуване е в 
смисъл, а и в разбиране, което изложих и развих по-горе. А 
именно употреба, използване на сила или заплашване по 
време на война, или в мирно време, в района на бойните 
действия, или в дадено населено място, с цел населението, 
живеещите там да бъдат принудени, заставени да избягат от 
родното си място, да напуснат Родината си. Тези мирни, на

6 Повече подробности по тази сложна международноправна материя, 
можете да научите от монографията ми „Правно-публицистичен ана
лиз на Ангорския договор -  18.Х.1925 г.".

7 Български тълковен речник, С., „Наука и изкуство", 2013, с. 47.
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сила пропъдени, прокудени от родните си места, от родина
та си мирни жители не само, че са заставени, принудени 
пропъдени, прокудени, но са и преследвани.

Следователно бежанство (като социално явление) не е 
еднократен акт, а е едно упражняване, налагане на тежко, 
продължително, трайно в интензивна степен насилие. Това 
явление е процес, официална или коварна, подла тайна поли
тика на дадена държава. Именно в това се състои и завише
ната степен на обществена опасност на явлението бежанство. 
В много фактически случаи (несъмнено, какъвто е и този с 
тракийските българи, бежанци от Източна Тракия и Мала 
Азия, 1912-1913г.) бежанството или трайната бежанска дей
ност, която може да бъде наречена фигуративно и бежанска 
вълна, не само, че е съпътствано, но е и упорито придружено 
с извършването на международното (по смисъла на Между
народното наказателно право) престъпление -  ГЕНОЦИД. В 
контекста и в подкрепа на тезата ми, ще приведа следните 
правни доводи, юридически аргументи. Съгласно чл.2 (в коя
то разпоредба е регламентирано легитимното определение 
на легалната дефиниция на понятието геноцид) на Конвенция 
за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид 
(от 9.XII.1948 г.), геноцид, това е всяко едно от следните дейс
твия, извършени с цел да се унищожи, отчасти или изцяло 
една национална, етническа, расова или религиозна група. 
Това може да бъде извършено чрез:

а. убиване на членовете на групата;
б. причиняване на сериозни телесни или душевни пов

реди на членовете на групата;
в. умишлено налагане на групата на условия на живот, 

целящи физическото и унищожаване изцяло или отчасти 
(б.а. това е т.нар. социален геноцид);

г. мерки за предотвратяване на ражданията на групата;
д. насилствено предаване на деца от групата на друга 

група.
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Всички такива престъпни действия са били извършени 
в съвкупност от Турция по отношение на българския народ 
(1912-1913г.), а така също и на арменския (1915-1918г.). Това 
е феноменът ТУРСКИЯТ ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКИЯ И АР
МЕНСКИЯ НАРОДИ.

Гореизложеното обуславя извода, че между бежанство- 
то и геноцида съществува пряка причинна и логическа 
връзка (в смисъл едното е предшестващо, другото е послед
ващо явление, процес).

Предвид изключително ограничения обем на настоящата 
научна разработка, се налага да пропусна някои релевантни 
факти относно генезиса на причините за бежанството и гено
цида, за да премина по същество към лаконичен, но и логичен 
анализ на правното регламентиране на бежанството, на дума
та, на понятието бежанец. В българската правна система тази 
правна уредба се съдържа в 99-те разпоредби на Закона за 
убежището и бежанците (в сила от 1.I.2002 г., с последно изме
нение през 2014 г.- ДВ, бр. 98 (2014).

Този закон определя условията и реда за предоставяне 
на особена закрила на чужденци на територията Република 
България, както и на техните права и задължения.

Институтът на особената закрила, която Република Бъл
гария предоставя на чужденци по този закон, включва убе
жище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна 
закрила.

В тази връзка следва да уточним, че Министерският съ
вет предоставя временна закрила, въведена с решение на 
съвета на Европейския съюз.

В разпоредбата на чл. 3 се съдържат бланкетни правни 
норми, които препращат към Международната конвенция за 
статута на бежанците (от 1951 г.) и Протокола (от 1967 г.). 
Уреден е и въпросът с компетентността на Върховния коми
сариат на ООН за бежанците.

В чл.4., са уредени въпросите с предоставяне на този
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статут, както и правата, и задълженията на чужденците, тър
сещи или получили закрила, както и основанията за отказ, за 
прекратяване и отказ на закрила.

В последната -  шеста, глава на Закона се съдържа прав
на уредба относно съдебното производство с предмет -  не
уредени въпроси или спорове, възникнали по повод при
ложението на закона.

Следователно съществува една стройна, вътрешна 
международноправна система относно проблемите на чуж
денците бежанци.

В контекст с тази постановка, а и в съответствие с аргу
мента на противното (аргументум а контрариум) накратко 
следва да привлека вниманието освен към правния статут 
на бежанците и към случаи, при които чужденците де факто 
и де юре не са и не могат да имат статут на бежанци. Това е 
една много актуална и сложна (вътрешно и международ
ноправна) тема, която нямам обективна възможност да раз
вия в този научен доклад. Проблемът е, че де факто тези 
чужденци не са бежанци по смисъла на вътрешното и меж
дународното право. Те просто са формално бегълци (по 
икономически и финансови съображения, мотиви и подбу
ди), обикновени пришълци, наричани емигранти, мигранти, 
имигранти ... много от тези бегълци, пришълци са били хит
реци, търтеи, които искат да се възползват от осигурителни
те системи на други държави, като без да са положили об
щественополезен труд ще си осигуряват благоприятни ус
ловия за живот. Много от тези бегълци или пришълци са 
просто преносители и на опасни, смъртоносни заразявания, 
или на болести. А не малко от тях са и ... терористи, джиха- 
дисти, фундаменталисти.

... Ако не беше кан Тервел и 14-хилядната армия (през 
717-718г.) да спаси Константинопол, Европа още през VIII век 
щеше да бъде арабски Xалифат!

Европа е исторически длъжник на България. С по-малко
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от 15 000 българска армия Кан Тервел спаси Европа от 200- 
та хилядно арабско варварско нашествие. Сега повече от 
500 милионна Европа, с около 50 милионни въоръжени до 
зъби армии и жандармерии не могат да противодействат на 
5 милионна инвазия на арабите ...

Не може, или не иска?
Според мен и двете алтернативни хипотези или причи

ни са верни.
1. Не може, защото т. нар. Европейски съюз не е обеди

нен на базата на националното чувство за единение, а де 
факто е разединен, разкъсан от несъвместими вътрешни 
противоречия. Това не е съюз, а един механичен сбор (сбо
рище, достигащо до сбирщина!) от отделни страни -  правни 
субекти с егоистично поведение. Сбор или сборище, доми
нирано от новите колонизатори -  Германия и Франция, кои
то пък са пряко надзиравани, ръководени, командвани от 
съответния световен жандарм - САЩ. Американската импе
рия няма абсолютно никакъв интерес от обединена, силна 
Европа. Затова, американският империализъм, постоянно, 
перманентно всява раздори, междуособици в ЕС.

САЩ имат нужда от едно разпокъсано, псевдоевро- 
пейско формирование, наречено „Европейски съюз", който 
само де юре е „Европейски съюз", а де факто е превърнато в 
придатък на Съединените американски щати, в ... 51-ви щат 
на САЩ! В тази връзка, световният жандарм натрапва на ев
ропейските народи управници, приличащи на малоумници- 
дебили, олигофрени и даже изроди. Във всяко отношение 
(анатомично, интелектуално) тези примитивни типове са 
силно уязвими, а затова и те са зависими от американския 
си господар, известен като Чичо Сам.

Тези жалки, но много послушни кукли на конци, умело 
са дърпани, направлявани и управлявани от задкулистните 
си „режисьори и сценаристи". И още нещо много важно - 
скритият замисъл на вредоносното за народите и за цялото
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човечество. Лоби, наречено -  юдейско, ционистко, злодейс- 
ко лоби, има целта да пропъди, при това и колкото се може 
повече араби от заеманите земи, които са съседни или в 
близост до държавата Израел. Така то би осигурило „мир, 
спокойствие и благоденствие за израелския народ, който ще 
бъде оставен на мира да се развива".

2. Не иска, защото поради действието на комплекс от обс
тоятелства, фактори и причини от многостранен вид и характер 
(ако щете и поради, колкото и елементарно да звучи, но е вяр- 
но) -  дори от сексуален характер (но това е една друга, отделна 
и голяма тема). В контекст с тези развити в кратка форма мои 
съждения, ще приведа един съществен довод, който е компо
нента от аргумента на по-силното основание (аргументум, а 
форсиори). Някак не е случаен фактът, че именно Германия и 
Швеция са страните (по-точно техните държавни ръководите
ли), които неистово силно, явно, демонстративно, предизвика
телно желаеха на техни територии да дойдат, нещо като „добре 
дошли" многобройни пришълци, бегълци (защото повечето от 
тях не са бежанци?) от арабски произход ... (разбирайте преди 
всичко или най-вече от мъжки анатомичен вид!?)

Замислете се сериозно и задълбочено и Вие, уважаеми 
читатели и особено читателки по тези аспекти на тази акту- 
ална проблематика ...

Възникналите през декември 2015 г. -  януари 2016 г. 
ексцеси в германския град Кьолн и на други места в Герма
ния, а и в Швеция -  факти, (на които не случайно не се дава 
публична гласност), поддържат моите разсъждения. Тези 
сексуални изстъпления са само върха на един своеобразен 
айсберг, чиято основа се е закотвила здраво на дъното на 
безбрежното море от т. нар. бежанци, повечето от които са 
едни елементарни бегълци, пришълци, защото всъщност 
това са и напълно изпечени терористи-идилисти, ултра- 
ислямисти-фундаменталисти и ухабисти ...

197


