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Настоящият сборник съдържа статии във връзка с проведената на 30 и 31 октомври
2009 Национална научна конференция на Българската асоциация за политически науки
съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Университета за
национално и световно стопанство и Нов Български Университет, както и с подкрепата
на Европейски информационен център – Велико Търново.
Посткомунистическият преход преобрази радикално политическия, социалния и
икономическия живот в България. Бяха установени новите институции, последователно
се смениха няколко партийни системи, утвърдиха се нови социално-икономически
актьори. Двадесет години по-късно българското общество е в нова реалност, резултат
не само от прехода, но и от значителните промени в световните отношения. Тесктовете
в сборника правят различни равносметки на посткомунистическия преход, но също
така и задават въпроси за пбъдещето на демокрацията в България, съществуващите
алтернативи и рискове пред демократичното управление.
Един от важните кръгове от въпроси на съвременната българска демокрация е свързан с
политическото представителство и гражданското участие. Мнозина автори (Д. Смилов,
А. Тодоров, Л. Минчева) се питат, защо двадесет години след началото на прехода има
значителни фрустрации и недоудовлетвореност от функционирането на
демократичните институции. Няколко текста (М. Любенов, Л. Стефанов, П. Георгиева,
М. Иванов) анализират ролята на партиите и гражданските движения в демократичния
процес, като проблематизират тяхната слабост и неспособност да ентусиазират
гражданското участие. Други текстове, обратно, дават примери на граждански
мобилизации или на граждански реакции, които могат да бъдат носители на
обновление (Р. Кръстанова, Р. Смилова).
Друг важен кръг от дискутиране днес въпроси се отнасят до разпространението на нови
ценности и идеологии в българското общество, до дебата за новите политически каузи.
Специфичен ракурс на проблематиката е и полето на интереса на бългтарските
политолози, основните теми, които ги мобилизират да публикуват научните си статии
(А. Кръстева). Идеологическите перспективи, ценностната промяна, ролята дори на
политическата коректност (А. Гълъбов, Й. Василев, М. Баджаков), но също търсенията
на българската левица или очакванията на новата публична сфера (В. Пенев, И. Цакова)
са предмет на няколко от представените текстове.
Най-сетне особеното значение на участието на България в световните процеси и на
членството на страната в ЕС са също важен кръг в проблематиката на перспективите на
българската демокрация (С. Хинкова, Е. Иванова). Няколко автори се питат за
евпореизацията на българските партии, за образите на Европа в медийното
пространство или дза значението на доверието към европейските институции (П.
Александрова, Б. Чолова, И. Стоева).
Сборникът поставя и много въпроси, които тепърва ще насочват изследователските
усилия. Очертават ли се институционални промени на демократичния режим и има ли
нужда от нови институции? Какъв се очертава да бъде партийният модел в България?
Какви механизми ще определят интереса на гражданите към политиката? Какви нови
политически идеи ще определят политическия дебат?Какъв ще бъде специфичният
български принос в политическото развитие на ЕС? Поставянето на съдържателни
въпроси е неразделна част от изследователския процес.
Антоний Тодоров
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Партиите и фрустрираната демокрация
Даниел Смилов
Парламентарните избори в България през юли 2009 г. потвърдиха кризата на
представителните институции на българската демокрация. Отново управляващите
загубиха изборите: Българската социалистическа партия (БСП) спечели 40 от общо 240
места в Народното събрание, което бе над два пъти по-малко от резултата й в
предишния парламент. Също както през 2001 г., една екстра-парламентарна партия
спечели изборите, този път с 116 места: партията ГЕРБ на Бойко Борисов. НДСВ –
коалиционният партньор на БСП в периода 2005-2009, която през 2001 г. помете
опозицията на Съюза на демократичните сили (СДС) и БСП – не успя да прескочи 4% та избирателна бариера. Нови популистки играчи, като „Ред, законност и
справедливост”, влязоха в парламента, а други, подобни на тях, регистрираха сериозна
подкрепа. Продължи и болезнената маргинализация на традиционното „дясно” –
остатъците от могъщото в периода 1997-2001 СДС. Настоящият текст анализира
тревожната нестабилност на представителните структури на българската демокрация,
като изследва нейните причини както от гледна точка на определени институционални
промени, така и от гледната точка на промени в обществените и електорални нагласи.
Транзитологията – науката за прехода – въведе в употреба редица странни термини,
описващи етапите на утвърждаване на демокрацията в дадена страна. Един от
последните и най-висши етапи е „консолидацията”: моментът, в който тя се превръща в
„единствената възможна игра” в дадена политическа общност. България достигна този
етап сравнително късно, но така или иначе днес с гордост можем да заявим, че
гражданите, за които демокрацията е най-добрата форма на управление, имат сериозен
превес.1 Може би това е най-значимото завоевание на нашия преход: една политическа
общност, която традиционно се е управлявала по авторитарен начин, като че ли найпосле радикално скъсва с травматичните си традиции и тръгва по един нов път. Всички
останали заключения, които ще направим в този текст, трябва да се разглеждат в
заслужено триумфалната светлина на по-горното заключение и да служат основно като
средство против самозабравяне.
Специфично българският принос към теорията на прехода се състои в откриването на
един нов, последващ консолидацията етап, който условно можем да наречем
фрустрация на демокрацията.2 Най-видимият белег на навлизането в този етап са

1

На пръв поглед, резултатите не са еднозначни: 40, 7 % от гражданите са съгласни (напълно или
донякъде), че многопартийната система и демократичният парламент са най-доброто управление за
България, докато несъгласните (напълно или частично) са 23,2 % (при доста висок процент не можещи да
преценят – 36 %). Само 18,7 % обаче подкрепят (частично или напълно) диктатурата. Това е видим
напредък спрямо СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО 2002, когато 31 % подкрепят диктатурата частично
или напълно.
2

В литературата по-познатите понятия с подобно значение са „популизъм”, „нов популизъм” или криза
на либералната демокрация. С тези понятия се описва един процес на „връщане назад” (backsliding)
спрямо достиженията на либералната демокрация в региона преди голямото присъединяване към ЕС
(2004 г.). Виж например, специалния брой на The Journal of Democracy, “Is East-Central Europe
Backsliding?” (October 2007, Volume 18, No. 4) с текстове на Жак Рупник, Мартин Бутора, Бела
Грешковиц, Иван Кръстев и др.
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глухото мърморене на широките народни маси3 и спорадичните изблици на безпосочно
недоволство от страна на най-разнообразни групи: любители на ракията, таксиметрови
шофьори, защитници на околната среда и техни опоненти, затворници, пенсионери и
т.н. Типичното за това мърморещо недоволство е, че неговият адресат са висшите
органи на властта4 и че артикулираните искания, доколкото изобщо се появяват, найчесто преследват групови и частни, а не обществени интереси, въпреки опитите за
риторическа дегизировка.
Вторият белег на демократичната фрустрация е липсата на доверие от страна на
протестиращите и недоволните в основните структури на политическо
представителство: партии и парламент.5 Макар че мнозина политици се опитват да
„яхнат” протестите и мърморенето, в крайна сметка те систематично остават
необяздени, просто защото каузите, които се артикулират, са трудно преводими на
политически език. Като цяло, доверието в политиците е много ниско. 6 Не е случайно и
любимото място за протест – Народното събрание.7 Както по времето на кризата на
парламентарната демокрация от 30-те години на миналия век, мнозина у нас са
убедени, че парламентът е просто една говорилня, в която истинска работа не се
3

Въпреки значителното увеличение на хората, които виждат подобрение в развитието на страната и в
собствения си живот, все още групата на песимистите, които виждат влошаване, значително
преобладава.
Как се променя:

Променя се към
по-добро

Вашият собствен живот – 2006

19%

Не се променя
нито към подобро, нито към
по-лошо
35%

Променя се
към по-лошо

Без
отговор

46%

0%

Вашият собствен живот – 2007

23%

39%

38%

0%

Животът на вашето поколение
– 2006
Животът на вашето поколение
– 2007
Вашето населено място – 2006

15%

34%

50%

2%

15%

38%

44%

3%

16%

37%

45%

2%

Вашето населено място – 2007

26%

38%

33%

3%

България – 2006
България – 2007
Светът – 2006
Светът – 2007

16%
25%
21%
28%

34%
31%
38%
37%

48%
39%
35%
25%

2%
5%
6%
10%

4

56,5 % от гражданите смятат, че “по-голям проблем са политиците, от тях зависи как живеем.”
СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО 2007.
5

За един сравнителен анализ на политическите процеси в Централна Европа вижте изследването на
Grigorij Mesežnikov, Oľga Gyárfášová, and Daniel Smilov (eds.), Populist Politics and Liberal Democracy in
Central and Eastern Europe, IVO, Bratislava, 2008, http://www.ivo.sk/5353/en/news/ivo-released-workingpaper-populist-politics-and-liberal-democracy-in-central-and-eastern-europe Вижте по-специално уводната
обобщаваща статия Daniel Smilov and Ivan Krastev, “The Rise of Populism in Eastern Europe: Policy Paper”,
стр. 7.
6

78,1 % заявяват, че нямат никакво доверие на политиците. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО 2007

7

За „екстремизма” на популизма вижте Daniel Smilov, “The Banality and Extremism of Populism: Analysis
of Dangers”, in Critique & Humanism Journal, Vol. 23, No 1/2007, Special Issue: THE SPECTRE OF THE
PEOPLE. NEW FORMS OF POPULISM.
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върши.8 От критично ниски нива на доверие у нас страдат всъщност всички институции
на представителната демокрация, начело с политическите партии, парламента и
правителството.
В каква степен се доверявате на следните институции и организации?
Средни

Никакво
доверие

2

Правителството – 2002
2,85
Правителството – 2006
2,89
Правителството – 2007
2,74
Парламента – 2002
2,31
Парламента – 2006
2,48
Парламента – 2007
2,29
Президента – 2002
4,30
Президента – 2006
4,70
Президента – 2007
4,59
Неправит. Организации – 2002
1,95
Неправит. Организации – 2006
2,88
Неправит. Организации – 2007
2,91
Политическите партии като цяло – 2,28
2006
Политическите партии като цяло – 2,27
2007

39%
36%
38%
46%
42%
49%
24%
20%
23%
58%
33%
34%
47%

14% 12%
15% 18%
20% 13%
19% 12%
17% 16%
18% 12%
9%
8%
8%
11%
8%
9%
9%
5%
15% 14%
16% 14%
18% 14%

49%

18%

3

4

11%

9%
10%
8%
8%
9%
6%
10%
7%
8%
6%
12%
10%
9%
7%

Третият белег на фрустрираната демокрация е наложилото се обществено усещане –
оправдано или не – че изборите не могат да доведат до фундаментални промени в
политическия курс на държавата.9 Това усещане има известни емпирични основания:
три поредни правителства – дясно, центристко и ляво-центристко – следват в общи
линии една и съща политическа програма, като сменят в нея някои второстепенни
акценти, както и лицата на соловите изпълнители. Формирането през 2009 г. на
четвърто правителство от ГЕРБ (този път на малцинството) не променя тенденцията на
приемственост в основните политики. Редно е да се каже, че безалтернативната
политическа програма за периода 1997-2009 като цяло бе разумна и успя да изправи на
крака страната след тежката криза от 1996-1997 г. Разбира се, при прилагането на
принципите й са възможни вариации – повече или по-малко ефективни и успешни
решения. От състоянието на някои сектори – като здравеопазването, например – е
видно, че реформите не винаги са давали добър резултат. Но дори и в тези объркани
8

Показателен бе избликът на приглушено народно недоволство от една процедурна поправка на
Конституцията, според която кворум ще се изисква само по време на гласуванията в зала. Тълкуванията в
популярните медии бяха еднозначни - опит на депутатите да легализират отсъствието си от работното
място. Тези тълкувания не са интересни като принос към парламентаризма – в крайна сметка
британската долна камара физически не може да побере всички депутати и никой не страда от
отсъствието на достатъчно „работни места”. Нашенската интерпретация е просто сигнал за дълбочината
на неверието в обществената полза от парламентарната дейност.
9

На първо място, драматично висок процент хора заявяват, че няма да гласуват: 44.9 % - СЪСТОЯНИЕ
НА ОБЩЕСТВОТО 2007. 45.7 % заявяват, че “не биха направили нищо”ако не са доволни от
управлението на страната (включително не биха работили за предсрочни избори. 46.8 %заявяват, че няма
шанс да се постигне промяна на управлението: по-нюансираните песимисти в това отношение са
всъщност над 90%.
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сектори не се наблюдава някакъв сблъсък на съдържателно различни политически
философии и стратегии. Дебатите не водят до очертаване на принципни, политически
оцветени алтернативи, а по скоро до спор за това, кой е по-добрия менажер и
администратор.
Съдържателната безалтернативност – истинска или въображаема – изостря
конкуренцията между политическите партии в полето на неортодоксалните
мобилизационни ресурси: национализъм, персонална харизма, личностен интегритет и
антикорупция. Това е четвъртият белег на фрустрираната демокрация: превръщането на
политическата надпревара в екстравагантно шоу, целящо да привлече вниманието на
все по-дистанцирания и нелоялен избирател. Традиционните мобилизационни ресурси
на партиите - идеологията и политическия патронаж – стават все по-ограничени. От
една страна, липсата на значими идеологически различия между основните партии
прави идеологиите безсилни да гарантират лоялността на избирателя. От друга страна,
модерните партии не могат да разчитат на практики на политически патронаж, които
обществото вече вижда като нелегитимни. В ранните години на демокрацията партията
на власт е могла да сменя на практика всички държавни служители със свои членове
(това е смисълът на американското понятие „политическа машина”). През 90-те години
на прехода у нас партийният патронаж беше много значим мобилизационен ресурс. С
приватизацията и реформата на публичната администрация, обхватът на патронажа
беше значително ограничен. Организационно най-успешни се оказаха партии – като
БСП и ДПС – които все пак успяха да запазят патронажни отношения в провинцията.
Не случайно най-силно бе ударена десницата, която разчиташе най-вече на столицата и
големите градове, в които по-голямата анонимност на отношенията възпрепятства
запазването на неформални практики.
И така, колкото по-богати стават българските партии, колкото по-скъпи кампании и PR
аксесоари могат да си позволят, толкова по-малко имат какво да кажат на своите
избиратели. Наместо съдържателен дебат, политическият живот заприличва на
рекламната война между безалкохолни напитки, всяка от които претендира да
представлява различен „начин на живот”, загатнат под формата на 30 секунден клип.
Ако имаш що годе приличен бюджет, не е трудно да измислиш платформа, партийна
програма и стратегия, с която да излезеш на политическия пазар, и да започнеш да
делиш мегдан с другите производители на мечти. В България, поради особеностите на
институционалната рамка, шансът да пробиеш не е малък, особено ако комбинираш
финансовата мощ с популистки похвати от национал-патриотичен или личностнохаризматичен тип.

Кратка история на партийното строителство на прехода
За малко повече от три петилетки преход българските партии догонващо преминаха
през всички най-основни етапи в развитието на политическите партии изобщо. През
първите десет години, може да се каже с известни уговорки, че имахме масови
идеологизирани партии. Идеологическите различия между леви и десни наистина бяха
странна интерпретация на познати теми от западна Европа. Основното при нас беше
делението между “демократи” и “бивши комунисти”, като вторите бяха носталгично
настроени спрямо социалистическото минало и недоверчиви спрямо Запада. Тези два
маркера бяха достатъчни да разделят населението на два масови клана, които намериха
своето политическо представителство в червени и сини политици.
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Към края на 90-те години на миналия век, идеологическият заряд на СДС и БСП намаля
и те бавно започнаха да се трансформират в catch-all партии, конкуриращи се за
гласовете на средния избирател. Клановете и племената се разпаднаха. 10 Този процес бе
пришпорен от възхода на НДСВ, което успя да размие съществуващите дотогава
разбирания за „ляво” и „дясно” в политиката. „Центризмът” на либералите бе
съзнателен отказ да се конструира кохерентна политическа програма – тяхното
обещание, преведено на езика на харизматичния им лидер Сакскобурготски, бе: „да се
направи каквото трябва, когато му дойде времето”. След триумфа на тази „платформа”
в България, партиите
съвсем се отказаха от програмната ориентираност –
политическата надпревара устойчиво се пренесе в полето на личностните качества и
персоналния интегритет на политиците.11 Така станаха възможни два типажа –
яростният народен разобличител на корумпирания партиен елит12 и скромният, почтен
политик, който не се е самозабравил, а продължава да чува гласа на народа.
Докато тези два епически персонажа си даваха среща на втория кръг на последните
президентски избори, партийната система бе вече здраво навлязла в коловозите на
поредния етап в своето развитие – етапа на картела. Партийният картел, по познатата
теория на Питър Меър, се формира тогава, когато основните играчи разберат, че вместо
истински да се конкурират, могат просто да се споразумеят с опонентите си, като по
този начин гарантират за себе си всички институционални изгоди, които участието във
властта и в политическия живот им дават. Формулата на картела у нас придоби
цифрово изражение – 8:5:3, разбирано като разпределение на финансови ресурси,
назначения, медийно покритие и т.н. Това обаче не е пълната формула, а популярно
съкратената й версия. Пълната формула е по-скоро 8:5:3:0,5:0,1:0,01... Става дума за
това, че партиите, които не влизат в управляващата коалиция (като ДСБ, СДС, Атака и
др.), също получават част от облагите и имат свои, макар и миниатюрни, квоти при
разпределението на ресурсите. Недоволни разбира се има, но важното е друго –
партийният картел замества разделението между управляващи и опозиция, с
разделението между тези, които са „вътре” и тези, които остават „извън” него.
В такава картелизирана среда, съвсем не е случаен фактът, че „истинската опозиция”
започна да битува извън парламента. Първоначално „Атака” се роди и щурмува
парламента отвън. Скоро след като тя беше приета сред членовете на картела, обаче, се
появи нуждата от нова екстра-парламентарна опозиция – нужда, със задоволяването на
която се зае ГЕРБ.
Картелизацията на партиите е общоевропейски феномен – в това отношение ние няма
да бъдем изключение. Причините за този феномен са много, но най-важната от тях е
фактьт, че сблъсъците на големите „леви” и „десни” идеологии в Европа, като че ли са
вече отживелица. Левите нямат нищо против намаляването на данъците, строгата
10

Още през 2002 г. (СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО) става ясно, че мнозинството е изоставило
основни жалони на “екс-комунистите”: 66 % смятат за важно започването на частен бизнес, 56 % смятат
за важно, че България се е ориентирала към ЕС и НАТО. Също така, тези, които смятат, че
приватизацията е важна са 39%, докато тези, за които тя не е са намаляли до 26%.
11

През 2002 г. (СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО) 29% заявяват, че решаващо е личното доверие към
хората, за които се гласува, докато само 22% заявяват, че решаващи са “принципите, ценностите,
възгледите, които споделят съответните кандидати или партии”.
12

Пред 2002 г. (СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО) 55,3% заявяват, че “политиците” са спечелили наймного от промените, заедно с “мафиотите и политиците” – 36,8%. Същевременно най-губещите са
“обикновените хора, народът” (36,8%). Опозицията “политически елит-народ” става основна и започва да
измества делението на “демократи-комунисти”.
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финансова политика, балансирания бюджет, независимите централни банки и т.н.13
Десните пък са загрижени да гарантират привилегиите, създадени от социалната
държава, особено когато тези привилегии са застрашени от емиграция, приток на
евтина работна ръка, конкуренция от държавите от третия свят и т.н. В милиардите
комбинации от позиции по всички тези изключително сложни въпроси, „лявото” и
„дясното” се превръщат в еклектични и съдържателно некохерентни метафори.
Идеологическата празнота на основните политически маркери доведе до опасно
сближаване на позициите на политическите сили. Това сближаване, от своя страна,
допълнителто демотивира избирателите, защото те престават да виждат реална
алтернатива в изборния процес. Как партиите могат да отговорят на подобна
демотивация на електората?
Като цяло, те имат две възможности. Първо, могат да се „вкопаят” във властта чрез
(зло)употреба на държавно-административен ресурс, като увеличат финансирането си
от държавата, направят по-трудно влизането на нови играчи в политическата
надпревара, приемат избирателни закони и парламентарни правилници, които да
максимизират техните шансове и т.н. По този начин, те се стремят да станат възможно
по-независими от електората и неговите настроения.
Второ, те могат да се опитат да атакуват „идеологическия консенсус”, като
радикализират част от своята платформа. Меките варианти на „радикализация” са
свързани обикновено с обещания за бърз икономически възход, драстично намаляване
на данъци или увеличаване на доходи, екстравагантни икономически проекти,
приглушен национализъм във външната политика и антикорупционна реторика.
Твърдите варианти на радикализация атакуват човешките права и принципите на
правовата държава, особено що се отнася до защитата на малцинствата (роми,
македонци, хомосексуалисти и др.), интеграцията на имигрантите и т.н; при тези
варианти национализмът вече не е приглушен, а придобива все по-отвратителни
расистки нотки.
В резултат на тези процеси, партиите се превръщат или в членове на картели, чийто
ресурс не е в обществената подкрепа за техните идеи, а в правилата за държавно
13

През 2007 г. правителството на тройната коалиция отчете първите две години на своя мандат. От този
отчет се разбра, че сме влезли в Европейския съюз и че, като цяло, ситуацията в страната се подобрява. И
в двете твърдения имаше много истина. Въпросът е, какъв беше управленския принос за тези
положителни резултати? Разбира се, вярно е, че правителството не представляваше непреодолима пречка
за тяхното постигане. Вярно е също така, че енергичната всеотдайност на някои министри създаде добро
впечатление у европейските партньори. Но ако търсим идеи и програмни решения, които да са тласнали
страната напред през разглеждания период, ще попаднем в затруднение. В областите, в които беше
хвърлена най-много енергия – съдебната реформа и борбата с корупцията – резултатите не бяха
впечатляващи. По отношение на корупцията, ситуацията ескалира през 2008 г. до скандала с Румен
Петков, който ясно демонстрира, че правоохранителните органи са били доведени (умишлено или не) до
състояние на професионална импотентност в борбата с организираната престъпност. По сходен
неудоволетворителен начин стоят и нещата с реформата в съдебната система.
За разлика от тези два сектора, снижаването на данъците и въвеждането на плоския данък по-специално
могат да бъдат изтъкнати като правителствен принос за замогването на страната. БСП дойде на власт с
доста по-различни обещания и програмни намерения, обаче. Как от идеите за шоково увеличаване на
заплатите и доходите се стигна до идеи за плосък данък, само хора от кухнята на столетницата могат да
кажат. Вярно е, че в коалиционна среда трябва да се правят компромиси и да се уважават идеите и на
партньорите. Но едва ли е нормално това уважение да е толкова силно, че да изоставиш всякаква идейна
последователност и логика, и да прегръщаш модата на деня като свое дълбоко убеждение. За страната
идеологическата метаморфоза на левицата може би е от полза. Въпросът е, какво и е “лявото” на тази
левица обаче от програмна гледна точка?
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финансиране, парламентарно участие и електорална надпревара, или в популистки
движения, които развихрят народните страсти по символно натоварени проблеми.

Политическа мобилизация отвъд лявото и дясното
Макар че тендециите, за които говорим, са общоевропейски, у нас те са особено
видими, поради ускорените темпове на развитие на партийната ни система. Ако
продължим с прилагането на теорията за партийните картели на Меър, можем да
достигнем до следните, донякъде неочаквани изводи. Първо, кризата на „дясното” у
нас, е всъщност точно толкова криза и на „лявото” – т.е. самото разграничение ляводясно вече е загубило своята обяснителна сила. Това че БСП е все още значима партия
(в смисъл че запазва властта и не се е разцепила) в никакъв случай не трябва да се
интерпретира като обществена подкрепа за някаква лява платформа. В крайна сметка
самите червени лидери едва ли могат да обяснят какво точно бе лявото в тяхното
управление и идеи, отвъд изпразнената от съдържание “социална” реторика.
Сравнително стабилната позиция на БСП14 към 2008 г. намери своето обяснение в
изгодното място, която столетницата получи в партийния картел. Донякъде това беше
плод на чиста случайност – избирателният резултат на БСП от 2005 г. далеч не беше
толкова еднозначен. Вярно е обаче, че и НДСВ, и десните партии се явиха на тези
избори с негативите от едно дълго управление, което наклони леко везните в полза на
социалистите. Но въпреки това, необходимо беше ДПС да подари водачеството на
левицата, като същевременно гарантира за себе си много изгодно място в партийния
картел. Веднъж разпределили ресурсите по картелната формула, партиите бързо заеха
отредените им места.
Вторият извод, който теорията за картела налага, е илюзорността на политическия
„център”. Размиването на лявото и дясното не означава, че се е появила нова,
центристка идеология – размиването просто води до многообразие от еклектични
позиции, които обаче все по-малко и по-малко са способни да мотивират избирателя. В
най-добрия случай, те водят до ситуационна, а не трайна мотивация и мобилизация.
Внушенията, че съществува някаква устойчива група от центристки гласове всъщност
доведоха до краха на НДСВ. Много по-изгодно за нея щеше да е да окупира мястото на
14

А ако следващата неделя имаше избори, за кого бихте гласували?
2007
2006
БСП
19%
17%
ГЕРБ
19%
9%
ДПС
5%
5%
Атака
5%
9%
НДСВ
2%
4%
СДС
ДСБ
Гергьовден-ВМРО (За 2002г.) /БНС
– ССД, ВМРО, БЗНС-НС(За 2006г.)
Партия на свободните демократи
Друга
Няма да гласувам
Без отговор

2%
2%

3%
2%
1%

3%
45%

2%
43%
5%
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2002
20%
4%
10%
11%
2%
1%
3%
49%

„вътрешна дясна опозиция”, а не на „център” в рамките на управляващата коалиция.
Това обаче не се случи и закономерно влиянието и се стопи. Тази партия – под формата
на двете й сегашни (и вече екстрапарламентарни) инкарнации (НДСВ и БНД) – загива
поради загубата на мястото си в партийния картел. За избирателя тя вече е почти
напълно неразпознаваема.
Третият извод, който може да се направи, е по-скоро прогноза за развитието на
партиите, които се появяват с претенцията да атакуват „картела” отвън. Тези партии са
изправени пред следната дилема. От една страна, за да привлекат вниманието на
избирателите, те трябва да атакуват все по-радикално консенсуса в рамките на картела:
по този начин, те подчертават, че давайки гласа си за тях, избирателят наистина има
шанс да промени нещата. От друга страна, обаче, колкото по-радикални стават
исканията, толкова повече новодошлите се отдалечават от средния избирател и
мнозинството. Тази дилема се видя ясно в избирателната стратегия на Сидеров на
последните президентски избори, където езикът му беше благ и умерен, целейки да не
„изплаши” електората. Проблемът с „новодошлите” партии е сходен с този на
утвърдените – те не могат да разчитат на подкрепата на някаква ясна и устойчива класа
или социална група.
Изследването Състояние на обществото ІІ, проведено през пролетта на 2006 г., показа,
че ако разделим населението на хора с ниско (62%), средно (22%) и високо (14%)
материално положение, между 22-25 % (т.е. около една четвърт) от всяка една група
дават гласа си както за „традиционните партии”, така и за „новосъздадени партии около
една личност”. Тези резултати подсказват, че традиционните и новите популистки
партии се борят за гласовете на хора със сходен социален статус. Ако това е така,
новите популистки партии или трябва да използват своите шансове, за да си гарантират
добра позиция в картела, или рискуват нарастваща радикализация, оставяща ги както
извън него, така и извън предпочитанията на мнозинството.

Политическата естетика на популизма15
Намаляването на относителната тежест на традиционните мобилизационни ресурси
(идеология и патронаж) води партиите до възприемането на нетрадиционни форми на
приобщаване на електората. Тези форми се характеризират с изместването на
политическото от съдържателната сфера на генерирането, аргументирането и
отстояването на идеи в естетическата сфера на представянето и изразяването. Затова
за популизма може би е по-точно да се говори като за естетически стил, а не като
идеология. Разбира се, всяка политическа идеология може да се възползва за
представянето си пред публика от даден стил: както комунизмът се е възползвал от
модернизма, например. В отлика от това, важното за популизма е, че при него самият
естетически стил почти напълно измества идеологияга, идва на нейното място (а не я
представя). В този смисъл, популизмът е чист политико-естетически формализъм.
Българските популистки стилове са основно три. Първият можем условно да наречем
ескпресионистичен. Това е политически стил, който дава свободен и релефен израз на
народното настроение, което както видяхме е все още преобладаващо настроение на
фрустрация и недоволство. Основният принцип на този стил е, че няма забранени
народни чувства за експресия. Политикът експресионист възприема езика на дадени
15

За понятието „популизъм” виж Кас Муде, “Популисткият Zeitgeist”, Политически изследвания, брой
2/2007 г.
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групи, като добавя „политически смисъл” в техните искания. Така, протестът срещу
условията на труд на таксиметровите шофьори се превръща във вот на недоверие във
вътрешния министър, например. Екологичните протести, задръстванията по
магистралите и т.н стават повод за политическа мобилизация. Изкуството на политика
експресионист се състои в поддържането на илюзията за тъждеството между отделните
нервни жестикулации на различни социални групи и приоритетите на обществото като
цяло. Това тъждество за експресиониста е чисто вербално – неговото говорене трябва
да резонира с възможно най-широк кръг от лица и групи, които всъщност може да
нямат нищо общо помежду си. В наши условия, експресионизмът процъфтява в
творчеството на политици като Волен Сидеров, Яне Янев и др. Сидеров приложи
успешно експресионизма в разбиването на едно от основополагащите “неписани
правила”16 на прехода – мълчанието за етническите малцинства в страната. Атака
определено се възползва от мобилизационната сила на фрустрираните, но не изчезнали
расистки, анти-ромски и анти-турски настроения в страната, за които има достатъчно
социологически данни.17
Второто течение в изкуството на партийното строителство можем да наречем условно
импресионизъм. Този стил не се опитва да изразява чувство или смисъл, а разчита на
внушението. Импресионистът може да говори с думите на традиционната политика и
от него може да не чуете съдържателно различни или революционни идеи, чието
изразяване дотогава е било потискано. Важното при него е впечатлението, импресията,
която той създава, внушението, което постига с вида, изказа, маниерите си и т.н.
Родоначалник на политическия импресионизъм у нас бе Симеон Сакскобургготски,
който успя да постигне абсолютна чистота на формата, свеждайки съдържанието на
посланието до неподражаем минимум. Неговите най-достойни ученици в това
отношение са Георги Първанов и Бойко Борисов. Първият е застъпник на високата
версия на стила, характеризираща се с парадност и помпозност, строго елегантни
костюми и заря-проверки. Вторият – като представител на по-всекидневната
разновидност – залага на голата глава и наболата брада, уличния жаргон и комбинация
от излъчването на Брандо и Мусолини. Бавното авторитетно говорене, с натъртвания и
реторически паузи, е от ключова важност за всяка от разновидностите на този стил.
Третият основен стил е неоромантизмът. Той, като всеки романтизъм, се бунтува
срещу някои от каноните на класиката, в случая каноните на българския преход:
-

ЕС и НАТО;

-

Пазарна икономика с неолиберален уклон;

-

Потиснат национализъм;

-

Права и свободи;

-

Верска и религиозна толерантност.

Романтическият бунт у нас най-често е насочен към конституционните принципи на
етническа толерантност: анти-ромски лозунги, призиви за ограничаване на правата на
малцинствата (дори политическите им права)18; срещу евроатлантическата ориентация
16

Особено точен е английският термин “gag rules”, който се отнася до неписани правила, които всички
приемат без да ги поставят на дискусия. Разбирането е, че проблематизирането на тези правила би
поставило под въпрос самата политическа общност.
17

Например, 28,5% смятат, че ромите получават повече, отколкото заслужават - СЪСТОЯНИЕ НА
ОБЩЕСТВОТО 2007.
18

41% от населението смятат, че ДПС трябва да се забрани – СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО 2007 г.

15

на страната: традиционни про-руски забежки, анти-натовски и анти-американски
изблици, прохождащ евроскептицизъм; срещу икономическите закони: незабавно
увеличаване на доходите, ре-национализация; срещу основните права на човека:
засилена наказателна репресия, нулева толерантност и т.н. У нас всички партии имат
неоромантически моменти, било по отношение на Македония, било по отношение на
Турция и турците у нас. По-революционните и последователни неоромантици могат да
бъдат намерени около Атака, макар че дори тази партия не си позволява да се опълчи
срещу всички канони на прехода – например, нейният евроскептицизъм е под сурдинка,
а и трудно може да бъде наречена анти-пазарна (по-скоро е пазарно-безразлична).
Може би по-интересно е да се наблюдава как и традиционни партии като БСП и ДСБ19,
например, използват неоромантичния стил: Първанов за Македония и Русия, Костов за
Турция и нейното членство в ЕС, правото на турските изселници да гласуват и т.н.
Успешните партии в настоящата ситуация са тези, които са овладели един или повече
от гореизложените политически стилове. Проблемът е, че въпреки усилията им да се
харесат на електората, партиите изглежда не могат да се надяват на дълготрайна
лоялност – примерът с изчезналия електорат на НДСВ е показателен в това отношение.
Нещо повече, екстравагантното шоу, на което сме свидетели, не води публиката до
катарзис, нито до намаляване на обществената фрустрация. Напротив, публиката, която
е оставена като наблюдател, се чувства все така отчуждена,20 което води до
необходимост от постоянна смяна на персонажите и представленията, до постоянно
надигане на нови политически вълни.
От началото на прехода трябваше да изминат цели десет години преди да се появи нов
сериозен играч на политическата сцена след завръщането на царя. Понастоящем, без
още да е отминала вълната „Атака”, се надига ново панчаревско цунами в лицето на
„ГЕРБ”. Дали публиката няма да се умори от толкова наситена програма? Дали няма да
има възраждане на класицизма в политика – разбирането, според което партиите
защитават интересите на избирателите си в рамките на концепция за общото благо? За
да се случи това обаче, трябва да се прекъсне течащата „естетизация” на
политическото, която оставя гражданина в пасивната позиция на зрител на реалити
шоу. Тази естетизация е всъщност дълбинната причина за фрустрацията на
консолидираната ни вече демокрация. Как тя може да бъде преодоляна е въпросът, с
който българските партии трябва да се заемат сериозно.

Партийната система като мечти и страхове на средния избирател
Партийната система обикновено е отражение на по-дълбоки социални процеси.
Картелизацията е белег на прогресивната изнервеност на нещо, което ще наречем
“въображаем среден избирател”, борещ се за социалния си статус. Средният избирател
или се отчуждава от политиката, невиждайки решения за своите проблеми в нея, или е
склонен на радикализация за запазването на своите привилегии, в един свят, който е все
по-състезателен и отворен към нови предизвикателства. Партиите са рефлексия на
различни нагласи и настроения на този въображаем среден избирател, които сами по
себе си са нетрайни и променливи. Тази променливост води и до нестабилността на
партийната ни система след 2001 г.
19

Впечатляващо е, че 70,6% от привържениците на ДСБ смятат, че ДПС трябва да бъде забранено.

20

За периода 2002-2007 г. процентът на заявяващите, че няма да гласуват, остава на сходни нива. Виж
данните в бележка 12.
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Почти двадесет години след падането на комунистическия режим социалният профил
на Българското общество изглежда все още доста егалитарен. Нека да вземем един
несъвършен, но все пак полезен индикатор, като месечния доход на член от
семейството:
Приблизителен
семейството:

месечен

доход,

разпределен

между

всеки

член

2007

2006

2002

Под 50 лв.

6%

10%

24%

50-100 лв.

16%

26%

42%

100-150 лв.

21%

23%

17%

150-200 лв.

17%

16%

9%

200-300 лв.

19%

13%

5%

300-500 лв. (Данните за 2006
г. и 2002 г. са за над 300 лв.)

13%

12%

2%

500-800 лв.

4%

Над 800 лв.

2%

на

В периода 2002-2008 г., над 73 % от хората се разполагат в границите на доход на член
на семейство между 50-300 лв на месец. На годишна база разликата между най-бедния
и най-богатия в това квалифицирано мнозинство е 3000 лв – сума, която едва ли може
да бъде гаранция за по-висок или по-нисък социален статус. Най-тривиално стечение на
обстоятелствата би могло лесно да накара човек на горната граница от 300 лева месечен
доход да се чувства бедняк (болест на близък, излизане на свободен наем, откраднат
автомобил, неизплатен компютър, свършване на гратисния период на заема и т.н.) По
същия начин, човек с 50 лева месечен доход може да се почувства по-добре в
материално отношения при елементарни промени в житейската ситуация, като
възможност за гурбет или командировки, ползване на служебни компютри, коли и т.н.,
продажба на наследствени земи, апартаменти, удачен наем и др. Като цяло, ниските
доходи на българите ги правят уязвими от краткосрочни и сравнително маловажни
житейски промени, което може да е както за добро, така и за лошо. Тази уязвимост
определя нюансите в настроенията на въображаемия среден избирател: ако те са
минорни като цяло, често се появяват и проблясъци на увереност и оптимизъм.
Разликата в настроението (песимизъм-умерен оптимизъм; увереност-неувереност) не
може да дефинира различен социален статус обаче: и минорно и мажорно настроените
остават членове на същата въображаема класа. Това е така, защото неувереният с 50
лева месечен доход няма достатъчно основание да смята, че е окончателно изпаднал в
отделна, по-нисша социална категория: той или тя могат да счетат, че въпреки
настоящите им несгоди, те са все още социално близки с тези, чийто доход е 300 лева
на месец. Въпрос на време и късмет е ситуацията да се промени и дори преобърне.
Следната таблица демонстрира връзката между дохода и самооценката на социалния
статус на огромното мнозинство от българите (категорията 50-300 лева доход).
Таблицата използва десетобална система за мерене на социалният статус. Най-много
хора от категорията, която ни интересува, се самоопределят като статус 3, 4 и 5.
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На кое социално стъпало бихте поставили себе си в момента
Доход

3

4

5

Общо в трите

50-100

25,6

13,1

17,5

56,2

100-150

24,9

11,5

19,1

55,5

150-200

28,6

19,0

22,6

70,2

200-300

15,9

24,3

31,7

71,9

Данните демонстрират колко сходно е себеусещането на хората в този диапазон на
доходи. Вярно е, че с увеличаването на доходите и общата бройка на стъпала 3,4,5
нараства с около 15 %. Но важното е, че наблюдаваме по-скоро нюансирани различия и
постепенни преливания, отколкото някакъв драматичен скок в себевъзприятията. Това
нюансирано преливане дава основание да се говори за съществуването на една голяма,
флуидна „въобразена” средна страта от избиратели, която се самовъзприема като
такава, макар че не винаги би си го признала при директен въпрос.21
Надеждата на човека с нисък доход допълнително се мотивира и от факта, че
професията, собственият дом, доброто образование, семейното възпитание вече също
не са достатъчна гаранция за висок материален статус. Това се демонстрира и от
сравнително намаляващата тежест на образованието и професията като ключ към
„добрия живот”: само 13% от неудоволетвореното мнозинство отдава причината за
неуспехите си на лошото образование22; 3,3% изтъкват невъзможността да работят по
специалността си (т.е. да изявяват професионални умения). Крайният резултат от тези
нагласи е създаването на една голяма, аморфна и въображаема средна страта от
избиратели, чиито страхове и мечтания диктуват структурата на партийната система и
представителната демокрация.
Грубите очертания на срения избирател са дадени най-добре от изследването
Състояние на обществото 2006 г., което демонстрира, че 75 % смятат че са имали
висок или среден статус по време на социализма. Огромната част от тези хора нямат
реално основание да считат, че в изминалите двадесет години са окончателно
отпаднали от „средния” или „над-средния” си статус. И наистина, както показва
таблицата по-долу, в периода 2002-2007 г. броят на тези, които открито смятат, че са
възстановили статус, който им се полага, е нараснал с цели 16% и днес 48% се
причисляват открито към средното или по-високите социални нива. Както видяхме,
тези драматични „статусни” промени се случват в доста тесни граници на подоходна
диференциация. Също така, при по-нюансирано зададени въпроси (социален статус от
1-10), границите между „средната” и „по-ниската” класа почват да се размиват, що се
отнася до хората в диапазона на доходи от 50 до 300 лева. Затова, по-коректно е да се
говори за една „въображаема средна класа”, надхвърляща рамките на тези, които се
самооценяват като нейни членове и достигаща горен максимум от 65-75% от
гражданите в зависимост от конюнктурни обстоятелства.

21

Впечатляващо е, че само 20,6 % от хората с доходи между 50-100 лева се определят като 1 – найниското социално стъпало.
22

Докато за „бизнесмените” огромното мнозинство 89,7% смята, „че живеят добре”, за „образованите”
мненията са разделени – 48%, че живеят добре, срещу 48% на обратното мнение – СЪСТОЯНИЕ НА
ОБЩЕСТВОТО 2007.
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Като сравнявате с другите хора как бихте определили вашето материално
положение?
2007

2006

2002

По-високо от средното

4%

4%

2%

Средно

44%

38%

30%

По-ниско от средното

52%

57%

68%

В рамките на тази въображаема класа или страта има две ясно различими групи по
настроения: оптимистите, които смело и открито заявяват, че принадлежат към
средната класа (въпреки невпечатляващите си доходи), и песимистите, които се
страхуват, че са временно изпаднали по-надолу по една или друга причина, но са все
още близко и съвсем не са се отказали безвъзвратно от статуса, който „по право” им се
полага.
Тези две групи по настроения създават една привидна „ляво-дясна” динамика в
партийната система и определят някои от отликите в остатъчното разбиране на тези
идеологически понятия. Преди да престъпим към очертаването на това остатъчно
идеологическо разбиране, обаче, трябва да уточним, че групите по настроения не са
твърди формирования, а са доста флуидни променливи – ние вече видяхме, че за седем
години има сериозен прилив от песимисти към оптимисти. През цялото време трябва да
държим под внимание и факта, че бариерата между двете групи е ниска и е често
прескачана.
Тази флуидност на групите по настроения обяснява един сравнително озадачаващ факт
на българската партийна система – нейната волатилност, или тенденцията
избирателите да скачат от една партия в друга, както и да прескачат идеологическите
бариери. От 2002 г. до 2007 г. броят на хората гласуващи за една и съща партия е
намалял с 10%, като и в началото на периода не е бил висок (36%). Понастоящем,
процентът на гласуващи за различни партии, се е изравнил на практика с процента на
гласуващите за една и съща партия (23% - 26%). Не е изненадващо, че от хората, които
през 2007 г. декларират, че ще гласуват за ГЕРБ, само 10,3 % са гласували за една и
съща партия до този момент.
В зависимост от личните си предпочитания различните хора гласуват
различно. Кое от следното важи за вас?
2007

2006

2002

По принцип съм човек, който
почти винаги гласува за една
и съща партия

26%

29%

36

По принцип съм човек, който
гласува по-скоро за различни
партии, в зависимост от
кандидатите

23%

23%

29

По принцип съм човек който
рядко гласува на избори

11%

14%

16

До сега съм гласувал на

11%

14%
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избори, но вече престанах
Не се
политика

интересувам

от

Без отговор

30%

19%

17

0%

2%

16%

Остатъчното „ляво и дясно” като настроения на въображаемия среден
избирател
В една толкова волатилна среда, естествено започват да виреят политическите
предприемачи, продавачите на мечти и астролозите на народните настроения. Някои от
тях капитализират потискания национализъм на населението (Атака). Други разчитат
на спортния му дух (Тити Папазов и Александър Томов). Трети (изглежда по-наивните)
опитват да използват истински пари за политически цели, като при (за сега
нереализираното) навлизане в политическата сцена на Пловдив на бизнесмена Гергов и
партията “Лидер” на Ковачки. Нито един от тези похвати не разчита на опозицията
ляво-дясно обаче (оттук и трудността да се определи „Атака” в такива категории).
На този фон, интересното е, че най-успешният политик на предприемаческия фронт
към момента - Бойко Борисов – използва съзнателно етикета „десен” като
мобилизационен инструмент. Въпросът е, как е възможно това, в среда, в която самата
опозиция ляво-дясно прогресивно се изпразва от съдържание. Пълните скептици по
отношение на идеологиите на партиите биха казали, че тук никакъв парадокс няма.
Борисов използва етикетите чисто инструментално, за мобилизационно-позиционни
цели. ГЕРБ искаше от СДС “етикета” на дясното – като не го получи от легитимното
ръководство, опита да го купи на черно от някой дискусионен клуб. Като и това не
проработи, влизането в европейската народна партия осигури десния етикет по второ
направление.
Етикетът, от скептичната гледна точка, е важен единствено заради позицията, която
дава в надпреварата между партиите. Институционалните правила на местните избори,
които отчасти са мажоритарни, водят до силно преимущество за първите два кандидата
(по „златното правило” на Дюверже). ГЕРБ и неговите кметове лесно стигнаха до
балотаж в цялата страна или големи части от нея, и това доведе до бинарно
преструктуриране на политическото пространство. Тъй като БСП бе най-силният
опонент, за Борисов бе очевидно изгодно да се опита да заеме противоположния
“десен” полюс и етикет. По тази логика, ако БСП беше дясна партия, Бойко Борисов
щеше да се опита да бъде „ляв”.
Без да отхвърляме напълно прочита на скептика, по-долу ще се опитаме да покажем, че
остатъчното ляво и дясно все пак имат някакво съдържателно измерение, като
отражения на временни, нетрайни и флуидни настроения на „въображаемата средна
класа”. Тези настроения стават ясни, когато се вгледаме пак в социологическия профил
на поддръжниците на двете най-големи партии в момента – БСП и ГЕРБ – които
мобилизират огромното мнозинство от политически активните българи.
За коя партия бихте гласували, ако парламентарните избори бяха следващата
неделя?
Доход
Под 50

% население
6

БСП

ГЕРБ

ДСБ

3,6

0

14,3
20

НДСВ
5,4

Атака
5,4

50-100

16

20,023

15,0

0

0

8,8

100-150

21

27,3

18,2

0,5

1,4

3,8

150-200

17

20,8

23,8

1,8

1,2

4,8

200-300

19

14,8

20,1

2,1

2,1

2,6

300-500

13

11,4

15,9

6,1

2,3

6,8

500-800

4

16,2

27,0

0

13,5

2,7

Над 800

2

5,9

35,3

5,9

0

0

18,7

18,5

1,7

2,1

4,8

Общо

Таблицата показва, че от гледна точка на доходите на техните поддръжници, БСП и
ГЕРБ са доста сходни. Сивите кутийки са тези, в които има най-много български
граждани (около 73%). И БСП и ГЕРБ са свръх-представени или представени около
средната им стойност в три от четирите най-многолюдни категории (отбелязано
съответно с червено и синьо). Наистина, БСП е представена по-добре в най-ниската
сива кутийка, доката ГЕРБ е по-добре представена в най-високата. Но тази разлика в
никакъв случай не може да опише някакво дълбоко социално и от там идеологическо
различие между тях. За разлика от ГЕРБ и БСП, „традиционните” десни партии имат
съвсем различен подоходен профил – те са свръхпредставени в горните, ненаселени
подоходни категории и са непропорционално представени или отсъстват от две-три от
сивите кутийки: логично, общият им резултат е много нисък.
Изводът от таблицата е, че от гледна точка на доход, „лявата” и „дясната” голяма
партия у нас, с различен нюанс, разчитат на гласовете на една и съща въображаемата
средна класа (ВСК), където се подвизава и средния за страната избирател. В това
отношение, Атака е по-близка до тях, отколкото до партиите, които са се насочили към
социалното дъно или към престижни, но необитаеми социални категории. Тези изводи
ни подсказват, че партийните различия между основните, големите играчи в момента
(БСП, ГЕРБ, Атака) не се дължат толкова на разлики в реален, а по-скоро въображаем
социален статус на техните симпатизанти, на разлики в настроенията на голямата сива
категория от горната таблица. Какви са тези различни настроения, които партиите
улавят?
Както вече беше загатнато, това са най-вече разлики в увереността, оптимизма,
перцепция за бъдещето и самооценката на индивида. Например, докато само 34,6% от
подръжниците на БСП очакват доходите им да се повишат, 57,3% от тези на ГЕРБ
виждат финансовото си бъдеще в розово. Тази увереност на „десните” ги мотивира да
вземат повече кредити: докато 19,8% от социалистите са се престрашили да
задлъжнеят, 42,2% от ГЕРБ-ерите вече са го направили. Все в този дух, докато 17,1% от
„левите” смятат, че животът им се променя към по-добро, 34,1% от новите „десни” са
оптимистично настроени. Само 7,0 % от очарованите от Борисов смятат, че пропадат и
няма да се справят, докато при столетницата този процент е 19,3.
Такива разлики трудно могат да бъдат обяснени единствено с разлики в доходите и
материалния статус на двете групи – както видяхме, като цяло, те и двете окупират
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Червеното и синьото показват в коя категория партията е свръхпредставена или е представена колкото
общия си резултат.
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едни и същи близки подоходни категории.24 Още по-малко пък може да се говори за
„ляв” и „десен” човек, имащи коренно различно световъзприятие и ценности.
Разликите по отношение на абстрактните ценности са приглушени. Например, правото
да избираш е много важно за 73% от подръжниците на ГЕРБ, но и 59,5% от
социалистите заявяват същото. Да променят неща в живота си (да са активни)
предпочитат 53,3% от ГЕРБ и 43,3% от БСП. По важността на високия материален
статус има подобно разбирателство – 55,1% БСП и 61,6% от ГЕРБ.
Така че това, което обяснява настроенията във въображаемата средна класа е, на първо
място, възрастовата разлика между БСП и ГЕРБ: втората е определено по-млада като
електорат от столетницата и разбираемо е по-уверена по отношение на бъдещето.25
БСП, например, е сериозно свръх-представена в категориите на неработещите
пенсионери (34,3%), домакините (42,9%), което определя и усещането за по-голяма
социална уязвимост, което нейните привърженици имат.
На второ място, разликите в настроенията вероятно могат да бъдат обяснени и с
контекстуални фактори. Например, докато само 10,2 % от социалистите са пътували
през 2007 г. в чужбина, 18,9% от герберите са успяли да го направят. Може би част от
тях са ходили на гурбет или са получили пари от роднини на гурбет, което е повишило
социалното им самочувствие. Един по-прецизен контекстуален анализ сигурно би
могъл да сведе доста разлики между „левите” и „десните” настроения до подобни
прозаични обяснения.
Въпреки гореописаните различия, картината, която обрисувахме показва, че
съдържателна идеологическа идентификация на партиите се крепи не толкова на
дълбоки социални различия, а по-скоро на емоционални нюанси в настроенията на една
и съща въображаема класа (или в отликите на настроенията на различни възрастови
групи в рамките на една въображама класа). Като оставим усещанията за увереност и
уязвимост настрана, става ясно колко е трудно да се измислят политики, които да
прокарват смислени различия вътре врамките на категорията хора с доходи между 50300 лева на месец. Би било куриозно, например, БСП да защитава хора с доходи между
50-250 лева, а ГЕРБ тези с доходи между 100-300; или пък БСП да се фокусира върху
групата над 50 години, а ГЕРБ върху по-младите. Каква данъчна политика би могла
смислено да прави такива разграничения? Едно диференцирано данъчно облагане би
могло само да изравни още повече статусите вътре в групата, смисълът от което е
неясен.
Ето защо, плоският данък вътре в рамките на тази категория имаше смисъл и дори
егалитарианците нямат много силни аргументи срещу него. По същия начин стоят и
24

Например, от хората с доходи 100-150; 150-200; 200-300 – сред които са най-многобройните
привърженици на ГЕРБ – чувстват, че пропадат и няма да се справят съответно: 27,8%; 11,3%; 9,5 %.
Същевременно, само 7% от привържениците на ГЕРБ отговарят по същия начин на този въпрос, което
показва, че настроенията не могат да бъдат сведени до подоходната диференциация.
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Партийна възраст
18-30

31-40

41-50

51-60

Над 60

БСП

6,6%

10,4%

15,5%

22,9%

33,6%

ГЕРБ

20,4%

22,2%

19,0%

15,6%

14,8%
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нещата със социалните услуги. Цялата „въображаема средна класа” е силно зависима от
тях. Затова приказките за чисто пазарни решения в областта на здравеопазването и
образованието едва ли заслужават особено внимание. Сриването на публичния сектор в
тези области, колкото и неефективен да е той към сегашния момент, би довело до
бедствие от библейски мащаб.26

Вместо заключение: криминализацията на политическото
Падането на берлинската стена роди сериозни идеологически противоречия на изток и
разми съществуващите идеологически вододели на запад. Докато в България ние
изграждахме демократичното дясно и пост-комунистическото ляво, в утвърдените
демокрации лявото и дясното губеха своето историческо значение и постепенно се
превръщаха в условни маркери, способни да обозначават радикално различни
политически визии. Този процес често бе съпроводен със сериозна криза на партийната
система. Един от най-важните му аспекти бе преместването на фокуса на обществено
внимание от идеологията на партиите към личностния интегритет на техните лидери и
коректността на партийното финансиране.
В политическия живот на западна Европа това беше равносилно на мини-революция.
До 90-те години на миналия век незаконното и корумпирано финанасиране на
политическите партии бе публична тайна и във Франция, и в Италия. Скандалът
„Флик” в началото на 80-те шокира германците, разкривайки степента на оплитане на
партийни и корпоративни интереси, непрозрачността във финансирането на партиите и,
в крайна сметка – безнаказаността на политическия елит за извършените безобразия.
Падането на берлинската стена ознаменува едно ново отношение към партиите в
Западна Европа, отношение на засилена нетърпимост към политическата корупция.
Идеологическата привързаност на основните политически играчи към демокрацията
вече не можеше да бъде извинение за финансовата им нечистоплътност. Във Франция
началото на 90-те бе белязано с радикална реформа на партийното финансиране.
Новите строги правила бяха комбинирани с амнистия за нарушения, извършени в
предходния период. Стремежът бе да се започне на чисто. В Италия липсваше амнистия
поради връзките на партиите с организираната престъпност – престъпление с доста посериозна степен на опасност от простото манипулиране на обществени поръчки, което
като че ли бе обща европейска практика. Желанието да се започне начисто в Италия
доведе до фактическото разпускане на старите партии и идването на нови играчи на
политическата сцена. Германия премина през не по-малко драматична криза малко покъсно. Скандалът „Кол” по своето съдържание бе много сходен със скандала „Флик”.
Но отзвукът и резултатите бяха съвсем различни. Докато през 80-те всичко свърши с
малки присъди за второстепенни партийни лидери, през 90-те Хелмут Кол – един от
най-големите немски и европейски политици – бе политически унизен и партията му
трябваше да мине през дълъг период на реформи, за да успее отново да се върне на
власт.
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През 2007 г някои от належащите социални въпроси станаха релефно ясни. Образованата част от
населението като че ли вече не пребивава тук. Училищата произвеждат “продукт”, чиито познания за
света озадачават по-консервативно настроените. Бизнесът пък се оплаква, че няма достатъчно
сервитьори, камериерки и секретарки. За капак на всичко, учителите – гръбнакът на българската
интелигенция – повдигнаха сериозно въпроса за своето заплащане, което е безспорно мизерно.
В цялата тази история интересното бе пълното отсъствие на политическите партии от дебата по тези
очевидно важни социални проблеми. Нямахме алтернативни партийни програми, нямахме конкуренция
на идеи и визии за бъдещето на българското образование. Плод на случайност бе, че Даниел Вълчев се
случи енергичен и интелигентен министър, който въпреки общата дезинтересираност, успя да въведе
тестове, матури и да направи опити за обективна оценка на учителите.
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Накратко, моралният интегритет започна да засенчва идеологическия авторитет. Това е
нещо, което българските политици все още не са осъзнали, което подсказва, че кризата
на партийността в България ще продължи и за в бъдеще: населението ще се разочарова
от партии, ще търси нови, „некорумпирани” лица и като цяло ще е скептично и
цинично по отношение на партийния живот. Белезите на тези процеси са многобройни,
но спадащото участие в избори, както и ниското участие в каквито и да било форми на
организиран публичен живот са много показателни (виж таблицата по-долу). Също
толкова важни са и разпространетите нагласи, че политиците и престъпниците са
основните печеливши от прехода, както и разбиранията, според които най-добре
живеят предприемчивите, бизнесмените, политиците и престъпниците27 - свидетелство
за сливането на тези категории в масовото съзнание.
Членувате ли в някои от следните организации?
2007

2006

2002

Политическа партия

6%

5%

6%

Профсъюз

5%

5%

5%

Читалище

3%

2%

2%

Спортно дружество – (През
2006 г. е добавено „ловно
риболовно дружество”, към
този отговор)

3%

2%

0.5%

Клуб

3%

3%

1%

Неправителствена
организация

1%

0.5%

1%

Професионална/бизнес
организация

1%

1%

0.5%

Друго

1%

1%

1%

Не членувам никъде

81%

84%

85%

На фона на тези нагласи, докато в западна Европа партиите се опитваха да започнат
начисто, у нас нещата вървяха в обратната посока. През 90-те години и левите, и
десните определено смятаха, че хората ще им простят всякакви финансови безобразия
заради важността на политическите идеологии, които защитаваха. Дори в периода 9697 г. партиите престанаха и формално да се отчитат, поради по-важни ангажименти
(справянето с финансовата криза и Виденовото наследство). Последва приватизация, за
която по-важно бе да бъде извършена, а не да бъде извършена прозрачно. Лампите бяха
изгасени, но за съжаление никое от последващите правителства не се реши да ги запали
отново.
В резултат, партийните и политическите финанси в България са толкова корумпирани и
непрозрачни, колкото са били във Франция и Италия преди падането на берлинската
стена. Реформите в областта на партийното финансиране, които бяха предприети у нас,
бяха чисто и просто симулация. Единствените мерки, за които може да се каже, че са
имали някакъв ефект, са две. Първо, отмяната на митническите привилегии за партиите
27

Огромни мнозинства – около и над 90% - споделят такива нагласи.
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от началото на 90-те години, които ги бяха превърнали в откровени контрабандисти на
алкохол и цигари. Второ, въвеждането на ограничено държавно финансиране от
бюджета, което „извади” на светло поне някаква част от техните финанси.
Особено неработещи са всички механизми за отчитане на постъпленията и разходите на
партиите. И досега липсва работещ механизъм за контрол дори на формалните отчети –
Сметната палата, по думите на нейния шеф, не е в състояние добре да изпълнява тази
функция, макар че усилията й заслужават адмирации.
Изгубеният рай
Идеологическата нищета и финансовата безконтролност са характеристиките на
партийния рай – срещу минимум интелектуално усилие и отговорност, партиите
получават максимум облаги.
Този рай, обаче, е на път да бъде загубен. Причините за това са две. Първо, примерите
от западна Европа ясно показват, че пост-идеологическите партии трябва да работят
начисто – избирателите държат на моралния интегритет и не извиняват корупцията по
идеологически симпатии. У нас този принцип на пост-идеологическата политика вече
също е в действие и той обяснява факта, че управляващите партии след 1997 г. насам не
само не успяват да спечелят избори, но на практика изчезват от политическата сцена
(СДС след 2001 и НДСВ след 2005 г.) Много е вероятно и социалистите, последните
мохикани от идеологическия период, да станат жертва на същия принцип, особено след
скорошните скандали около Румен Петков.
Второ, под натиск от ЕС ние ще трябва да хармонизираме политическия си цикъл с
този на държавите от западна Европа. Политическата корупция вече не само не е на
мода, но и не се толерира, така както ние сме свикнали да я толерираме. Европейският
натиск вече дава резултат и пред смаяните ни, но не от изненада, погледи започнаха да
излизат някои от контурите на срастването на политическите и криминалните елити. В
една партийно управлявана страна, каквато е България, мащабна корупция просто не
може да се случи без партийно знание, одобрение и участие. За нещастие на
партийните елити, вече разкритите брънки от веригата най-вероятно ще хвърлят
светлина и върху останалите елементи от нея.
Предстояща криза или катастрофа?
За да започнат начисто, българските партии имат избор между два сценария. Първият е
италианският, при който системата експлоадира, идват нови лица, започва масово
преследване на старите политици. Вторият вариант също е свързан с криза, но далеч
по-контролирана. Голяма част от партиите се запазват, като междувременно успяват да
въведат и оползотворят иновативни процедури на вътрешна демокрация, чрез които
избират ново ръководство и успяват да отстранят стария корумпиран елит. Този процес
трябва да е съпроводен с приемането на радикално нови, действащи правила за
отчетност и прозрачност, ограничаване на корпоративното влияние, включване на
обикновените граждани в процеса на партийно финансиране (окуражаване на малки
дарения и членски внос и т.н.). Цената, която ще плати политическата класа при втория
вариант е по-ниска, но също ще бъде болезнена. Гаранциите за това, че новите партии
ще ни очароват веднага, също не са големи, както италианският опит с Берлускони
показва. Но така ли иначе, въпросът пред обществото като цяло сега е не как да спасява
сегашната партийна система, а как да управлява предстоящата криза, за да се избегне
една евентуална по-сериозна катастрофа на демокрацията у нас.
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Българската демокрация – модуси на политическото
участие
Антоний Тодоров
Развитието на демократичния процес в България след 1989 г. е белязано от един
парадокс: вместо оказваната от много наблюдатели политизация на обществото, сме
свидетели на доста траен процес на отдръпване на гражданите от изборите. Разбира се
изборите не са единствената форма на проява на гражданска активност и в много
случаи те не са и най-видимата, но това несъмнено е индикатор за отношението на
гражданите към установения демократичен режим и към ефективността на неговите
институции.
Участие на парламентарните избори в България 1990-2009.
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Само в два случая на парламентарните избори виждаме прекъсване на тази тенденция,
и тя е във връзка с политическия успех на движения и партии, които мнозина
наблюдатели на политическия процес квалифицират и като популистки: НДСВ през
2001 г. и ГЕРБ през 2009 г.
Спадът на участието в изборите е и европейски феномен. Но в страните от централна и
Източна Европа тенденцията е силно подчертана. В началото на 1990-те години
разликата между равнището на участие в страните от западна и източна Европа вече
съществува, но е сравнително малка, докато двадесет години след падането на
Берлинската стена тя надхвърля 22 пункта.
Средно равнище на участие на парламентарните избори в двете части на Европа (1990-2009)1

Западна Европа

1990-1994
83,07%

1995-1999
77,05%

1

2000-2004
77,55%

2005-2009
76,85%

Средно
77,24%

Данните са изчислени от: INTERNATIONAL IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance).
http://www.idea.int/л
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Централна
Европа
Разлика

и

Източна 76,58%
6,49%

66,09%

61,91%

54,50%

64,84%

10,96%

15,64%

22,35%

12,40%

България не е някакво особено изключение сред страните от Централна и Източна
Европа по отношение на участието на изборите – напротив, тук страната се намира по
средата. Така можем да приемем, че процесите на отдръпване на гражданите от
участието в изборите и от политиката е всеобщ феномен, чиито обяснения, що се
отнася до България, не са най-вече в конкретната национална политическа и социална
ситуация, колкото в общите за посткомунистическите държави характеристики.
Средно равнище на участие на парламентарните избори в ЦИЕ (1990-2009)

Държава
Словакия
Албания
Чехия
Латвия
Словения
Черна гора
Хърватия
Унгария
България

Участие
77,57%
76,03%
75,62%
74,52%
70,74%
69,10%
68,44%
67,78%
66,77%

Държава
Естония
Румъния
Сърбия
СР Сърбия и Черна гора
Македония
Босна и Херцеговина
Литва
Полша
Косово

Участие
65,40%
63,06%
61,00%
59,94%
59,38%
54,56%
51,71%
47,32%
47,20%

Парадоксът на участието е и в друго – това отдръпване от тази масова практика на
либералните демокрации върви заедно с установяването на един сравнително широк
консенсус по отношение на институциите на представителната демокрация. Едно
мащабно сравнително изследване в страните от Централна и Източна Европа за
консолидирането на демокрацията през 1999 г. показва, че в българското
посткомунистическо общество десет години след началото на прехода преобладават
граждани с демократични ценности и очаквания, докато онези, които имат очаквания за
силна власт, независима от демократичните ограничения, са относително по-малко.
Съотношение между автократи и демократи в българското общество, 1999
%
Ясни автократи
7,5
Автократи
8,6
Неопределени
22,5
Демократи
44,4
Ясни демократи
17,1
ОБЩО
100,0

2

Така още по-парадоксално наличието на значителен демократичен консенсус съпътства
спадането на участието на изборите.
Въпросът за мотивите, които карат гражданите да гласуват е основен в електоралната
социология и в политологията изобщо. Съществуват различни обяснителни теории,
2

CONSOLIDATION OF DEMOCRACY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 1998-2001: A Fifteen
Country Study (Continuation of the 1990-92 Post-Communist Publics Study in Eleven Countries) coordinated by
Edeltraud Roller, Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann, Bernhard Wessels (Social Science Research Center
Berlin, WZB), and János Simon (Hungarian Academy of Sciences, Budapest).
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които черпят емпирични основания в историята на ХХ век, като се основават на
сравнителни изследвания. Марк Франклин предлага три обяснителни модела:


модел на наличните индивидуални ресурси;



модел на мобилизиращите действия и;



модел на инструменталната мобилизация.

Според първия модел в изборите участват предимно хора, които имат времето и
средствата за това. Тук влияние оказват и други индивидуални ресурси като
образованието и типа на занятието – по-образованите, занимаващите се с
интелектуална или управленска дейност, развиващите активен бизнес, са и по-склонни
да участват в политически избори.
Вторият модел изтъква на преден план дейността за мобилизиране на общественото
мнение, осъществявана от политическите партии и другите обществени организации.
Но изследванията показват, че тази мобилизираща дейност до голяма степен само
подсилва ефекта от използването на индивидуалните ресурси.
Третият модел е този на инструменталната мотивация – убеждението, че като гласуваш,
нещо може да бъде променено. В известна степен първите два модела опират до третия.
Увереността, че си политически ефикасен, е свързана с образованието и мотивира
участието в изборите. От друга страна мотивираните от политическите партии хора са
убедени, че могат нещо да променят, именно въз основа на участието си в
политическата дейност. (Franklin 2004 : 27)
При изучаването на индивидуалните мотивации за участие в изборите изследователите
формулират т.нар. парадокс на участието. Той се състои в това, че на агрегирано
равнище има мотивации, които не се установяват на индивидуално: хората не винаги
пресмятат инструменталните ползи от вота си. Изследователите изтъкват значението на
институционалния и политическия контекст – в определен институционален контекст
гражданите са по-мотивирани да гласуват (например в САЩ и Швейцария гласуването
на законодателни избори мобилизира по-малко избиратели, отколкото гласуването на
местните избори). На национално равнище е трудно да се прецени ползата от
гласуването поради сложния механизъм на формиране на правителството. (Franklin
2004 : 28).
В България през последните двадесет години също можем да констатираме значителни
различия в равнището на участие на различните типове избори. Най-висока
мобилизация има на парламентарните избори – вероятно гражданите разбират, че
България е парламентарна република най-вече, докато властовите ресурси и на
президент, и на местните власти, а да не говорим за Европейския парламент, са доста
ограничени.
Средно участие на различните типове избори в България 1990-2009

1990-2009 г.

%

Парламентарни

69,5

Президентски – 2 тур

58,8

Президентски – 1 тур

56,0

Местни

46,7

Европейски

33,7
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Следователно можем да се питаме, къде в системата от гражданската мотивация на
участието има проблем, която води до нарастващо отдръпване от политиката. Както и
дали проблемът е структурен, в някакъв смисъл неизбежен за всички
посткомунистически страни, включително и България, или има най-вече вътрешни,
национални измерения.
Очевидно е, че така общо формулиран въпрос не може да бъде решен иначе, освен на
равнището на абстрактните рефлексии от философско-политически характер. Тук ще се
огранича в българския случай и то единствено до дискутиране на основните фактори за
електоралното участие, така както те са формулирани от цитирания Марк Франклин.
Има ли проблем с индивидуалните ресурси, които българските граждани имат, за да се
ориентират в политиката и да направят своя избор? Вярно ли е, че на изборите са посклонни да участват граждани, по-добре образование и по-интегрирани социално,
докато, обратно, необразованите и маргинализирани групи са по-скоро апатични?
Вероятно на това абстрактно равнище България не се различава от другите модерни
общества. Въпросът обаче може да се разчлени: съществуват ли днес практики на
манипулирано или дирижирано участие на маргинализираните групи в изборите, както
и доколко индивидът днес е в състояние да се информира достатъчно компетентно за
съществуващите политически реалии и за възможния избор между тях.
Първият подвъпрос има вече положителен отговор – станалата масова практика за
купуване на гласове, особено от местните избори през 2007 г. насам, създава
впечатлението, че това е една нечестна процедура, изходът от която съвсем не зависи
от гражданите, но от активността на агентите на такава „покупко-продажба”. Така
манипулираното участие на маргинализирани групи от една страна може да нарасне, от
друга това демотивира останалите, които са и повече, да участват. Тук въпросът дори
не е толкова в мащаба на явлението (бяха лансирани в публичното пространство числа
от порядъка на над 16% при изминалите европейски избори от 2009 г. по данни на
„Прозрачност без граници”3), колкото в ефекта му върху по-голямата част от
гражданите, придобили вече практиката да участват в избори.
Вторият подвъпрос е не по-малко сложен. От една страна каналите за информираност
по политически въпроси нараснаха с невероятен темп през последните двадесет години
и ще продължат на нарастват. Не само печатните и електронните медии увеличават
активността си, но най-вече интернет базираните медии, както и нарастващото
количество блогове и сайтове позволяват на всеки гражданин, имащ достъп до
мрежата, да се информира. Ефектът тук, обаче, е като в един голям супермаркет –
изборът е огромен, а с това и трудността да се направи. Гражданинът има все по-малко
ресурси да отсява информацията, да избира „полезната”, за се ориентира в
многобройните мнения. Критериите за достоверност стават все по-недостъпни, а
интернет е либерално пространство, което също дава възможности и за всякакви
манипулации.
Тук въпросът опира до гражданската компетентност в България, както и в останалите
държави, интересът към политиката несъмнено е функция на образователния статус,
както и на интегрираността на индивида в обществото. По-образованите и по-силно
интегрираните се интересуват повече от политическия живот. Това обаче не винаги се
превръща в гласуване – именно сред тези категории можем да открием политичните
3

http://www.vsekiden.com/?p=52376
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негласуващи, гражданите, които отказват да гласуват, не защото не разбират смисъла
на вота или нямат ресурсите, за да се ориентират в неговите залози, а защото по този
начин изразяват неудовлетворение от съществуващата политика, от съществуващите
политически партии или като –яло от функционирането на институциите на
представителната демокрация.
Така в някакъв смисъл имаме потвърждение на тезите в няколко изследвания от
последните години за съжителството на консенсус около институциите на
демокрацията и от друга страна на недоволство от тяхното конкретно функциониране.
(Offe 2006) От друга страна имаме гласоподаватели, които нямат нужните
индивидуални ресурси за ориентация в политическото пространство, защото са
едновременно слабо образовани и слабо интегрирани (дори често маргинализирани
като ромите например), които участват в изборите, гласуват, но най-често продават
гласа си или го правят под силна зависимост. Това може да компенсира отдръпването
на другите от изборите, като по този начин картината става по-сложна. Но в случая
типът на електоралната мобилизация е по-скоро инструментален.
Моделът на мобилизиращите действия също е в момента под въпрос в българското
общество, не защото не е валиден, а защото политическите партии се ползват с много
ниско доверие. През 2005 г. в Сметната палата съгласно Закона за политическите
партии са постъпили отчети на 105 партии, а през 2006 г. – 106 партии. В Общество.нет
пишат по повод на разпространеното виждане за броя на регистрираните партии в
България: „Противно на широко разпространяваните информации, че в България има
над 400 партии, в Сметната палата през 2008 г. отчети са подали 165 политически
организации (две от които са се слели).4
Към 2009 г. съществуват около 20 политически партии, повечето от които със стара
история и известна организационна стабилност. (за парламентарните избори 1990-2005
г. има 20 партии, които са участвали на най-малко 3 от общо 5 избора). Става дума за
различни партии не само в идеологически смисъл и като международни
идентификации, но и като начин на създаване и на функциониране. От една страна това
са масови политически партии, чиито членове се самоидентифицират силно със своята
организация, като например БСП и СДС – двете основни формации на прехода. Чрез
членовете им има такива, които не са се отказали от своята партии от самото й
създаване до ден днешен. Освен това те са по същество „граждански партии”, в които
индивидуалната самоидентификация е с организацията, а не с лидера, който, както се
вижда от близката история, може често да бъде сменян, без това да води до изчезването
на организацията.
Партии със силна самоидентификация с организацията са и ДПС (съществува от 1989
г.) и „Атака” (съществува от 2005 г.). Общото от гледна точка на функционирането на
тези партии е, че самоидентификацията с организацията е съпътствана с огромната
роля на лидера, който е неотделим от своята партия. Подобни мотивации на членството
можем да видим и у партията ДСБ – гражданска по своя произход партия, където обаче
самоидентификация с лидера е особено силна. Този тип партии от функционална
гледна точка можем да квалифицираме като гражданско-лидерски.
Значително развитие в посткомунистическа България получиха лидерските партии,
където самоидентификацията е предимно с лидера. Този тип партии съществуват
отдавна, ако само спомена Българския бизнесблок впоследствие Блок на Жорж Ганчев,
но след 2001 г. в тази категория се появиха НДСВ (партията замени старото си
4
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наименования, което съдържаше „Симеон Втори” със „стабилност и възход”), а
впоследствие и ГЕРБ, където лидерът на партията Бойко Борисов е символ на самата
партия.
Един четвърти тип партии от посочените в горния списък (става дума за партии с
известна устойчивост) са малки организации на „мисионери”, граждани, обединени от
кауза, която, макар и споделяна от малцина, остава важна за тях. Такива малки партии
съществуват от самото начало на прехода в България и те събират както членове, така и
избиратели, оставащи повече или по-малко лоялни. Най-често това са организации с
определена „мисия” – като например „умерения национализъм” на Съюз на
националното достойнство „Гранит” (с лидер Румен Леонидов) или Комунистическа
партия на България (с лидер Александър Паунов).
На пето място могат да се квалифицират отделно партии, най-често резултат от
разцепления, които дълго време имат статута на „присъдружни” – участват винаги в
коалиция с голяма партия („партия-носител”), като допълват коалицията й.
Самоидентификацията на техните членове е гражданска и лидерска, но също така
белязана от дългото сътрудничество с по-голямата партия. Такива партии са
Движението за социален хуманизъм или ПД „Социалдемократи”, но същото се отнася и
до „Новото време” и ОБТ. С времето такива партии изработват поведение на „партиидопълнение”, винаги отворени към коалиция, без настояване върху свой собствен
политически профил.
Една шеста група партии са „партиите-етикети”, поддържани именна заради
символната стойност на етикета си, но отдавна престанали да произвеждат специфични
каузи и да привличат с тях специфични категории от граждани. Такива партии на
практика са замразили дейността си, готови са на всякакви коалиции или дори на
директно „продаване” на етикета.
Броят на партиите в България не мотивира допълнително участието или поне това не е
валидно пред последните 10 години, както показва това графиката. Дори напротив,
напоследък може да се каже, че участието върви обратно на броя на представящите се
на изборите партии. Това може да се тълкува, наред с другото, и като изясняване на
електоралните залози, също и като стремеж към по-явна връзка между индивидуалния
вот и неговите резултати. Напоследък се говори, например, за разширяването на
мажоритарния принцип в изборите, вероятно именно в тази насока.
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Връзката между равнището на участие на изборите и броя на представящите се партии.
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Проблемът днес е, доколко политическите партии са способни да мобилизират
избирателите. Около 7% от избирателите през времето на прехода в България се
ангажират тясно с дейността на политическите партии. Парадоксът е, че новата
партийна палитра в България и други посткомунистически държави се формира в
условия, когато в Западния свят през 1980-те години редица изследователи на западния
политически процес формулират тезата за кризата на традиционните политически
партии. Тези теории се позовават на поредица нови явления в политиката, оспорващи
централната роля на партиите като изразители на политическите мнения и
организатори на политическия процес. И наистина, през това време години на сцената
се появяват съвършено нетрадиционни политически формации като зелените или
екологическите движения, твърде бързо организирали се като партии. Същевременно
редица изследвания показват, че масовото доверие към партиите като цяло спада. Нещо
повече – установено е, че „припознаването” на своята собствена партия става все потрудно и повече по навик, отколкото след рационална преценка. Мнозина въобще се
отказват от услугите на политическите партии и се заемат сами да създават
многообразни граждански инициативи и движения, които никнат като гъби след дъжд и
бързо изчезват, след като изчерпят предмета на своята дейност. И макар да събират все
още много гласове на поредните избори, традиционните политически партии се
сблъскват със сериозен проблем – рязкото намаляване на техните членове и активисти,
което изследователите наричат „криза на партийното ангажиране”.
Членове на партиите през 2009 и % от избирателите
Партия
2009
% от избирателите
БСП
2,8
190 000
ДПС
1,4
93 000
„Лидер”
0,6
40 000
РЗС
0,5
35 000
НДСВ
0,4
26 000
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Партия
ДСБ
ГЕРБ
ВМРО
СДС
„Атака”

2009
23 000
22 000
20 000
10 000
6 000
465 000

% от избирателите
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
6,9

Източник: в. „Труд”, 26 март 2009, с.17
Членовете на партиите не са малко, числото им като съотношение към избиратели е
близко до числото на партийните членове преди 1944 г. Но самите партии не са
достатъчно способни да мобилизират обществената енергия. Единствените случаи на
нарастване на участието в изборите са през 2001 и 2009 г. – с появата на нова партия
без история, често с много непознати дотогава лица, но водени от лидер, ползващ се с
голямо лично доверие. Както показва историята на НДСВ, вкореняването наа такива
партии в обществото не се осъществява, а те нямат дълъг живот.
Възможно е обаче това в крайна сметка да се отнася до всички партии днес, и да сме
свидетели на дълбока трансформация на политическия живот, от който постепенно да
изчезват трайните политически самоидентификации, а оттам и дълго съществуващите
политически партии. На тяхно място може би идват образувания, които са
краткотрайни, без ясен идеологически профил, само „екипи за управление” на
конкретна ситуация. Въпросът е поставен от мнозина изследователи партиите, но засега
едва ли можем да му даден окончателен отговор.
Моделът на инструменталното участие в изборите в днешното българско общество
може би е най-валидният като обяснение за динамиката на участието. След като
гласуват както социално интегрирани, така и социално маргинализирани, макар и по
различни причини, след като сред въздържащите се има както истински апатични
граждани, така и политизирани и разочаровани граждани, изборите стават инструмент
най-вече за проява на граждански чувства. Това не означава непременно, че ползата от
изборите „се калкулира” от гледна точка на някакви дългосрочни индивидуални
интереси. Тъкмо напротив, дългосрочното мислене отстъпва на непосредствената
реакция на дадена ситуация. От една страна това е гражданска реакция на нарастващия
цинизъм на политическите елити, които изглежда малко се интересуват от мнението на
гражданите, но най-вече от благоприятния им вот. Тогава възниква и готовността на
гражданите, показана в многобройни изследвания, но и много видима по време на
местните избори от 2007 г., да „продават” гласа си. Защото от другата страна, от
страната на професионалната политика, интересът е също толкова конкретен –
гражданинът трябва да „гласува правилно”.
От друга страна това е поведение на гражданите, което често квалифицираме като
„наказателен вот” или като „полезен вот”. От 2001 г. насам изглежда този тип
мотивации преобладават. „наказателен вот” означава желания при всички случаи да се
смени предишното правителство, но също и предишните елити, дори това да изглежда
парадоксално. Това се случи на парламентарните избори през 2001 г. с избора на НДСВ
(партия без история и ясен политически профил), но също и при избора на Г- Първанов
за президент същата година, което никак не беше очаквано. Тогавашното обществено
мнение искаше просто промяна, в смисъл – отстраняване на „досегашните”. През 2005
г. то изглежда очакваше същото, но изборите завършиха парадоксално с коалиция
между спечелилата относително мнозинство БСП и партиите от предишното
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мнозинство (НДСВ и ДПС). През 2009 г . това се прояви в още по-ясен инструментален
вот – желания за смяна на „тройната коалиция” и желания да се предотврати нова
ситуация, при която свалените от власт пак ще участват в управлението.
Така гражданският цинизъм, който превръща изборите в сделка, върви паралелно с
„недоволството от статуквото” . последното е толкова често повтаряна в публичното
пространство теза, че общественото мнение изглежда е твърдо убедено, че всяко
статукво е лошо (макар не винаги всяка промяна да е към по-добро).
Дали в случая няма „бунт на отхвърлените”, реакция срещу онова класическо вече
разделение между компетентните и некомпететнтите в политиката? Пиер Бурдийо
отбелязва във „Въпроси на политиката”: „От една страна са онези, които приемат, че
политиката не е тяхна работа и които, поради това, че не притежават реалните средства
за упражняването им, абдикират от формалните права, които са им признати; от друга
страна са онези, които смятат че са в правото си да претендират за собствено мнение
или дори за авторитетно, въздействащо мнение, което е монопол на компетентните: две
противоположни представи, но всъщност допълващи се, на политическото разделение
на труда.” (Bourdieux 1977 : 68) Аник Першерон, друга френска социоложка,
специалистка върху въпросите на политическата социализация, допълва мисълта му:
„Тази брутална пропаст между компетентните и некомпетентните, която е най-общото
правило, все пак изчезва, когато някои проблеми, близки до всекидневния опит на
субектите, социално белязани като некомпетентни, се конституират като предмет на
политиката” (Percheron 1993 : 29) Защото често незаинтересоваността към
политическото състезание върви заедно с един реален интерес към проблеми, които са
„обективно политически”, както отбелязва Даниел Гакси (Gaxie 1978: 47).
В българския случай, може би, имаме ситуация не толкова на самодистанциране на
гражданите, или на проява на нарастваща в бързи темпове политическа
некомпетентност (подозираната често за това „чалга култура”), колкото очаквана
реакция на едни все повече разбиращи отстраненото си положение граждани, които
някак си искат „да си отмъстят” на политическата класа. Всъщност новите форми на
гражданска мобилизация по различни въпроси, които всичките имат ясни политически
измерения, които възникват не просто извън, но дори и афиширано против партиите,
може би са само едно от проявленията на този бунт. Другата, свързана с това форма, е
„неочакваното” или дори често квалифицираното като „неразумно” гласуване на
гражданите. Може да се окаже, парадоксално, че такова „нерационално” поведение е
израз именно на здрав политически разум, единствената възможна реакция срещу
трайното, структурното разделение в политика на компетентните и некомпетентните.
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Партийна система без системност
Милен Любенов
С парламентарните избори през 2009 г, измина един цикъл от три последователни
парламентарни избори, достатъчен времеви период според Сартори (2005), даващ
възможност принципно да се говори за установяването на даден тип партийна
система.
Две години след като НДСВ спечели изненадващо парламентарните избори,
Карасименов (2003) написа книгата „Новата партийна система в България”. В нея
Карасимеонов категорично сочи, че в страната е възникнала нов тип партийна система.
Тази констатация на Карасимеонов едва ли би могла да бъде потвърдена тогава, когато
пише своята монография. Сега от дистанцията на времето можем да кажем
категорично, че партийната система на прехода е останала безвъзвратно в миналото, а
отговор на въпроса какъв е характера на днешната партийна система в страната ще
опитам да дам тук.
Следвайки Сартори (2005) и Мейър (1998), тук ще бъде защитавана тезата, че след 2001
г. партийната система в България се променя, тъй като под „промяна на партийната
система” се разбира преминаване от един тип партийна система в друг.
Целта на тази статия е да бъде доказана хипотезата, че партийната система в България
към 2009 г. се характеризира с липсата на системност. Вече двадесет години след
началото на промените, период достатъчно дълъг за един съдържателен политологичен
анализ, политическите партии и партийната система в България показват ниска степен
на консолидация, стабилност и предвидимост. Материален израз на това
са
нарастващото недоверие към партиите и политическия елит от страна на гражданите;
засилването на популисткия дискурс в обществото и появата на нови популистки
партии, които печелят електорална подкрепа.

Концептуална рамка
Когато говорим за партийна система не трябва да разбираме само „набор от партии,
които си взаимодействат и конкурират на електоралното поле” (Sartori, 2005)“ Наред с
това широко определение, има и едно тясно, което акцентира върху степента на
институционализация на партийните системи. Институционализацията на партийната
система показва степените на стабилност на системата. Според Хънтингтън (1998)
институционализация е “процес, чрез който организация или процедура придобива
стойност и стабилност , ставайки добре установена и широко позната”.
По-долу ще бъдат разгледани основните черти на институционализацията на
партийните системи, като специално внимание ще бъде отделено на характерните
особености на партийните системи в новите посткомунистически европейски
демокрации. Правя това, защото считам, че именно тези характерни обстоятелства, при
които се формират новите партии в страните от бившия Източен блок, са ключ към
разбиране на процесите, които текат в тези партийните системи. Това се явява стабилна
теоретична база за анализиране на характера и особеностите на българската партийна
система.
Институционализацията на партийнaта системa има три съществени елемента:
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Стабилност: едни и същи образци на електорална конкуренция.

Стабилността преполага едни и същи образци на електорална конкуренция. Това
означава, че основните партии в системата са ясно разпознаваеми за обществото
субекти, незастрашавани от други външни за системата партии, които биха оспорили
електорално тяхното влияние в политическия процес. Тази стабилност на
електоралната конкуренция е характерна за западноевропейските партийни системи,
докато в Източна и Централна Европа ситуацията е коренно различна. Честите появи
на нови партии, многобройните случаи на разцепления и всевъзможни коалирания,
дори и не рядко срещаната практика на промяна в имената на някои партии, кара
някои автори да говорят за “липса на партийни системи” (Szklarski, 1992), а други да
дефинират посткомунистическите партийни системи като “плаващи партийни системи”
(Lomax, 1995: 185).
Съществена отличителна характеристика на политическите партии и партийни системи
в новите европейски демокрации е тяхната слаба институционализация (Карасимеонов,
2006; Mainwaring and Torcal, 2006; Mainwaring and Zoco, 2007; Sikk, 2005). Това се
дължи на факта, че тук “електоратите са от напълно различен тип, които са по-отворени
и по-свободни, отколкото тези в западните демокрации, което ги прави по-нестабилни
и непредсказуеми” (Mair, 1997: 181). От друга страна партиите не съумяват да
генерират устойчива партийна идентификация сред гражданите, поради слабите
представителни функции, които изпълняват – последица от начина на тяхното
възникване.


Корени в обществото: сила на връзката между партиите и гражданите.

Политическите партии в посткомунистическите европейски демокрации “възникват в
резултат на демократизационен процес, който сам по себе си е sui generis”, което
всъщност е “първият случай на европейска демократизация, случваща се в
действителна липса на истинско гражданско общество” (Mair, 1998: 178). Тази
особеност до голяма степен определя, както характера на възникване на
посткомунистическите партии, така и начина на взаимодействие между тях и
гражданите. Както Копецки отбелязва, “посткомунистическите общества са твърде
хомогенни и неразграничими, поради което за партиите не е лесно да идентифицират
ясно определени сегменти от обществото, към които да апелират” (Kopecký, 1995: 517).
Ето защо структурирането на гражданските общества, институционализирането и
агрегирането на интересите в тях е първостепенна задача за политическите партии,
която те не съумяват да изпълнят по начина, по който са го правили в миналото техните
западни аналози.
От друга страна повечето от партиите в новите демокрации са новосъздадени. Те
възникват обикновено непосредствено преди да се състоят първите демократични
избори и придобиват парламентарно представителство на един много ранен етап от
тяхното развитие. Това прави тези партии „вътрешно създадени” (Duverger, [1954]
1990 ) и „за разлика от техните западноевропейски аналози, много партии в тези нови
демокрации имат по-скоро институционален, отколкото социален произход” (Biezen,
2000: 398)
Този начин на възникване “отгоре надолу” предопределя и ниската степен на
включване на гражданите в политическия процес и зараждане на олигархични
тенденции в политическите и партийни елити, последица от което е нарушената
комуникация между политическите партии и гражданското общество (Karasimeonov,
2007). Високата степен на централизация на партиите и слабата вътрешнопартийна
демокрация засилва този процес (Lyubenov and Politov, 2007).
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Както Копецки отбелязва, политическите партии в новите посткомунистически
демокрации се “развиват като формации с хлабави електорати, където членската маса
играе относително маловажна роля, а доминиращата такава имат партийните лидери”
(Kopecký, 1995: 517). Ван Бийзен потвърждава тази констатация като счита, че
“партийните организации в тези нови демокрации са до голяма степен контролирани от
малък властови център, разположен като пресечна точка на партийната организация и
партията на публичната власт” (Biezen, 2000: 396). Този феномен би могъл да бъде найдобре обяснен като средство за увеличаване на сплотеността и намаляване на
потенциалните дестабилизиращи последствия, които възникват в контекста на слабо
развитите партийни лоялности и всеобщата липса на партийна институционализация.
По този начин „партиите концентрират своите дейности около публичния образ на
партията и поставят партията на публичната власт в центъра на вниманието”, водещо
до “припокриване между парламентарната група и изпълнителните партийни органи,
което е толкова значително, че понякога става трудно, ако не и невъзможно да бъде
направено разграничение между различните лица на партийната организация” (ibidem:
401 – 402). Подобен извод правят и Карасимеонов и др. (2007) в своето изследване на
партийните организации и вътрешнопартийната демокрация в страните от Югоизточна
Европа.


Легитимност: степента, в която политическите актьори вярват, че
партиите са фундаментални.

Въпреки че днес политическите партии в Европа не се радват на солидно обществено
доверие, показателно за което са редица проучвания на общественото мнение, партиите
остават основната клетка на представителната демокрация. Дори и в новите европейки
демокрации, към които се числи и България, партиите имат важно и фундаментално
значение, което не се оспорва от никого. Дори и популистите с антипартийно говорене,
каквито през последните десет години, можем да видим в България в изобилие,
създават политически партии, за да участват на избори и да търсят влияние в реалната
политика.
Политическите партии изиграват основна роля за консолидацията на демокрацията в
посткомунистическите държави (Карасимеонов, 2006; Карасимеонов; 2007; Biezen,
2000; Biezen, 2003; Schmitter, 2001; Lewis, 2001; Kitschelt et al. 1999; Kitschelt, 2002;
Lintz and Stepan, 1996). Партиите са субектите, около които се съсредоточава изборната
конкуренция. Това създава предпоставки за ясно разпознаване на основните актьори в
демократичния процес, които персонифицират и “задвижват” институциите на новата
демократична държава. Партиите имат решаваща роля в управлението на новите
политически режими и функционирането на политическата система е “немислимо без
тях” (Kopecký, 1995: 515).
Наред с тези три съществени елементи за институционализацията на една партийна
система е необходимо и едно друго, не по-малко важно условие, а именно наличието на
системност. Всяка една система пердполага ясни уловия и правила, по които
функционира системата. На първо място това означава повтаряемост, носеща със себе
си предвидимост за това, което се случва в системата, и което останалите участници
или наблюдатели очакват като действия и резултати.
За доказване на хипотезата, че партийната система в България към 2009 г. е партийна
система без системност ще използвам основния измерител за стабилността и
институционализацията на която и да е било партийна система – индексът, измерващ
електоралната нестабилност. Той се явява един от стандартните индикатори за
измерване стабилността на партийните системи в Западна Европа (Pedersen, 1979;
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Bartolini and Mair, 2007), а също така и за нововъзникналите многопартийни системи в
новите европейски демокрации от Централна и Източна Европа (Sikk, 2005;
Mainwaring, 1998; Mainwaring and Zoco, 2007).
Общата електорална нестабилност е сумата от промяната в абсолютни стойности,
изразена в проценти на резултатите на партиите между два последователни избори като
се счита, че печалбата за една партия е загуба за друга (Pedersen, 1979: 4).
Електоралната нестабилност може да бъде измерена и като вота на избирателите за
дадени партии се раздели по „политически лагери” в зависимост от съществуващите
кливиджи и противоборства в системата. Това се нарича междублокова електорална
нестабилност и като понятие е въведено от Бартолини и Мейър (2007).

Партийната система в България към 2009: партийна система без
системност
Основният системен фактор, който изигра решаваща роля за групирането и
структурирането на партийните предпочитания в България в годините на прехода е
отношението към миналото или противопоставянето комунизъм-антикомунизъм
(Любенов, 2008). По този начин партиите търсеха и намериха легитимация и подкрепа
от страна на електората. На тази основа се формира една поляризирана двупартийна
система, с ясни правила на играта и предвидими очаквания за действията на основните
субекти в системата.
Единият полюс в тази система - БСП се стремеше да запази своята роля, влияние и
политическия контрол върху властовите и икономически ресурси, като за това търсеше
подкрепа от избирателите, черпейки легитимност от своето комунистическо минало –
носталгично желано и търсено от мнозина в новият контекст на промените, пораждащи
икономическа несигурност.
Другият основен субект в партийната система антикомунистическата десница целеше
да разруши политическия монопол на бившите комунисти. Антикомунистическата
десница в лицето на СДС се възприемаше от избирателите като символ на
демократичните промени и икономическите реформи, разглеждани като възможност за
свободно развитие и материален просперитет. Този конфликт определяше, както
взаимоотношенията между нововъзникналите политически партии, така и нагласите на
избирателите.
Съвсем различен характер започна да придобива партийната система в страната след
2001 г. със спечелването на изборите от НДСВ. Карасимеонов разглежда
трансформацията на партийната система след 2001 г. като съществена, с оглед
“разбиването на двуполюсния модел”, доминиращ преди това и очертаването на
“многопартийна система с умерена поляризация” (Карасимеонов, 2006:105).
Едно от обясненията за трансформацията на партийната система след 2001 г. може да
се търси в характера на първата посткомунистическа партийна система. На пръв поглед
тази партийна система беше относително стабилна с наличието на две основни
доминиращи партии, които се редуват в управлението. По този начин се създаде
впечатление, че партийната система в страната се е стабилизирала, около ясни
алтернативи (Карасимеонов и Константинов, 2000). Показателни за тази стабилност
бяха основни индикатори, като електоралната нестабилност, която оставаше в едни
относително ниски и устойчиви граници (Sikk, 2006), и индекса измерващ ефективния
брой партии.
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В периода 1990-1997 стойностите на индекса на ефективния брой парламентарни
партии е в границите на 2,5 (2,72 – 1990; 2,52 – 1991; 2,76 – 1994; 2,54 – 1997). Общата
електоралната нестабилност е в едни сравнително устойчиви граници за една
нововъзникнала партийна система (13,6% - 1991; 14,7 – 1994). Единствено през 1997 г.
тя се повишава чувствително (28%).
Междублоковата електорална нестабилност е значително по-ниска, което е реалния
израз на двублоковото електорално противопоставяне комунизъм-антикомунизъм,
групиращо партийните предпочитания през 90-те години на XX в. През 1991 г. и 1994
г. междублоковата електорална нестабилност е малко на 10%, докато през 1997 г. е
малко под 19%. Това показва, че в страната има устойчиви електорални блокове по
линията комунизъм-антикомунизъм и че увеличаването на общата електорална
нестабилност през 1997 г. е в резултат по-скоро на размествания вътре в блоковете. В
същото време обаче това, че главният фактор, който структурира
посткомунистическата партийната система е отношението към миналото, само по себе
си означава, че след като този политически дебат приключи, самата партийна система
ще промени своите характеристики и ще се дезинтегрира (виж Любенов, 2008).
Тази “псевдо” стабилност на партийната система до 2001 г. се запази за един
сравнително дълъг период от време, като главната причина за това бяха забавените
реформи, станали повод за партийните противоборства, които рефлектираха върху
обществените нагласи и очаквания. Силното противопоставяне между партиите по
линията комунизъм–антикомунизъм послужи за тяхното първоначално легитимиране и
донесе така важната за всяка една електорална подкрепа партийна идентификация. В
същото време тази идентификация се основаваше на дебат за миналото и неговото
влияние върху настоящето.
След 2001 г. ситуацията в партийната система коренно се промени. Сега от дистанцията
на времето тази промяна може да се види много по-ясно, даващо възможност за един
по-систематичен анализ.
Най-характерен белег на тази промяна е нарастването на електоралната нестабилност.
Общата електорална нестабилност на изборите през 2001 г. е 48%, през 2005 г. – 40,
2%, а през 2009 г. е малко над 47%. Общата средна електорална нестабилност за
периода 2001 – 2009 г. е 45,38%. Считам, че изследване на междублоковата
електорална нестабилност за този период е проблематично, тъй като засилването на
феномена популизъм, води до трудности в обособяването на отделните блокове. През
90-те години на ХХ в. оформянето на „комунистически” и „антикомунистически” блок
даваше възможност за лесното причисляване на една или друга партия към двата блока,
по които се структурираше основния кливидж.
Анализ, базиран единствено на общата и междублокова електорална нестабилност е
достатъчно условие за доказване на това дали една партийна система е добре
институционализирана, но не и дали й липсва системност.
Ето защо тук ще бъде направено разграничение между слабо институционализирана
партийна система и партийна система без системност като два отделни типа партийни
системи. За тази цел ще използвам един подход предложен от Санчез (2009), който
изследва партийните системи в Южна Америка.
Санчез прави разграничение на електоралната нестабилност с цел разграничаване на
слабо институционализираните партийни системи от такива на които липсва
системност. Според него „неразвити” или „плаващи” партийни системи са тези, при
които се наблюдава висока вътрешно системна електорална нестабилност на вота за
основните партии в системата. Партийни системи без системност са тези, при които
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има трансфер на вота от основните партии в система към нови, или по-малки партии,
което Санчез нарича извън системна електорална нестабилност (Sanchez, 2009: 493).
Санчез е приел за основни партии в системата – първите четири по електорален
резултат. За моя анализ в случая, съм приел, че основни партии в системата са
парламентарно представените партии към даден момент, което означава, че извън
системна електорална нестабилност ще има тогава, когато има трансфер на вот между
два последователни избори от парламентарно представени партии към нововъзникнали
политически партии (виж фигура 1). Тук под нововъзникнали партии се разбира
наистина нови партии, а не такива, които са възникнали в резултат на разцепления или
сливания на партии.
Правя това уточнение, защото считам, че за българския случай е много по-удачно да се
разграничават партиите, които са парламентарно представени от „новите партии”, тъй
като именно нововъзникналите партии правят сериозен електорален бум, и дори
печелят убедително парламентарни избори като НДСВ през 2001 г. и ГЕРБ през 2009 г.
Фигура 1. Измерения на електоралната нестабилност

Основни партии в
системата

А

В

Нови партии

Д

Б

Г

Извън системна
електорална
нестбилност

Е

Вътрешно система
електорална нестабилност

Източник: Aдаптирано по Sanchez O. (2009). Party Non-Systems: A Conceptual
Innovation. In Party Politics,vol. 15, (4).
Таблица 1 показва материалните измерения на извън системната електорална
нестабилност, което се явява най-силното доказателство, че партийната система в
България към 2009 г. е партийна система без системност. На изборите през 2001 г.
парламентарно представените партии губят сумарно 48% от своите избиратели. За
сметка на това вота за нови партии е над 51%, дължащо се преди всичко на НДСВ. 1
Приблизително същата ситуация се повтаря през 2009 г., когато парламентарно
представените партии в периода 2005-2009 г. стопяват наполовина своя вот, за сметка

1

На изборите вземат участие две партии, включващи името на Симеон Втори, които получават общо
5,1%. В противен случай НДСВ би получило абсолютно мнозинство. Резултатът за тези партии също е
включен като „вот за нови партии”
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най-вече на новата партия ГЕРБ, която заедно с „Лидер” и Ред, законност и
справедливост (РЗС) на Яне Янев получават общо над 47% от вота на избирателите.
Таблица 1. Извън системна електорална нестабилност в България (2001–2009)

2001 – 2005

1997–2001

2005-2009

Трансфер на
вота за
парламентарно
представените
партии

Вот за
нови
партии

Трансфер на
вота за
парламентарно
представените
партии

Вот за
нови
партии

-48,01

51,51

-2,52

8,14

Трансфер на
Вот за
вота за
нови
парламентарно партии
представените
партии
-49,16

47,11

Партийната система в България: перспективи на развитие
Майнуоринг и Зоко (2007) дават една песимистична прогноза за стабилизирането и
институционализацията
на
партийните
системи
в
новите
европейски
посткомунистически демокрации. Според тях „решителното условие за
стабилизирането на електоралното съревнование е кога се заражда демокрацията, а не
колко години е тя. Следователно, би било дръзко да се очаква, че типове партии със
силни идентичности и компактни организационни мрежи, каквито възникват в
началото на XX в. ще бъдат възпроизведени в новите демокрации на XXI в.”
(Mainwaring and Zoco, 2007: 171) . Подобна прогноза прави и Шмитър (2001). Той
счита, че партийните системи в новите посткомунистически европейски демокрации ще
продължат да бъдат слабо институционализирани, поради това, че трудно могат да
наваксат етапите на развитие на западните партии.
Причина за този песимизъм, който аз също споделям, е че партиите в новите
европейски демокрации никога няма да могат да изпълняват представителни функции,
така както са го правили западните партии в миналото. Новите посткомунистически
демокрации са в период на преход към демокрация, в който сама по себе си
демократична политическа система в Европа е в преход и трансформация. Това
предопределя и трудностите, както изпитват политическите партии в България, както
при осъществяването на своите представителни функции, така и във връзка със
способността им да бъдат фактор за политическа мобилизация. Този процес е
характерен и за партиите от Западна Европа, които се превръщат в субекти
изпълняващи преди всичко процедурни функции като упражняване на държавната
власт и рекрутиране на политическия елит. Представителните функции като
структуриране и агрегиране на политическите интереси, върху които партиите в
миналото са имали монопол, днес се изпълняват от други субекти, сред които особено
се открояват медиите.
В действителност гражданите днес имат на разположение други канали за изразяване
на техните политически предпочитания различни от партиите. За разлика от Западна
Европа, където този процес е по-силно изразен, в новите европейски демокрации от
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Централна и Източна Европа, зараждащото се и недоразвито гражданско общество
води до не голяма роля на групите по интереси, неправителствените организации и
социалните движения, които остават слаби и несъществени в канализирането на
интересите на гражданите и структуриране на техните политически предпочитания.
Единственият реален фактор, който осигурява по-ефективен канал за комуникация
между партиите и гражданите се явяват медиите. Именно медиите са онзи основен
субект, който не само до голяма степен изземва част от класическите за партиите
функции от миналото като агрегирането на интересите и политическата мобилизация,
но и “замества” партийната организация. Този процес се наблюдава както в Западна
Европа, така и в новите европейски демокрации, където поради липсата на партийни
традиции дори играе по-голяма роля.
Днес строгата партийна организация с вертикалните йерархични канали за
комуникация, достигащи до членската маса и симпатизантите в местни партийни
организации не е необходима. Не на партийните събрания, не от партийния печат и
пропаганда привържениците на една партия се информират за политиката и
приоритетите на тяхната партия, а от масмедиите, сред които основна роля играе
телевизията.
Партийните лидери търсят легитимност сред широката публика, а не сред малката
членска маса от привърженици. Малката членска маса дори е в полза на лидерите,
които по този начин ограничават кръга от вътрешнопартийни съперници и осигуряват
своята продължителна партийна кариера, заграждайки се от вярна “партийна
клиентела”. Тази клиентела в повечето случаи дава безрезервна подкрепа за лидерите и
партийното ръководство, дотогава докато срещу своята партийна лоялност получава
реални политически блага и придобивки.
Вследствие на казаното по-горе, един от възможните варианти за стабилизация на
партийната система в България е влиянието на транснационалните европейски партии и
процеса на европеизация. Едва след членството на страната в ЕС ще можем да говорим
за реална европеизация на българските партии. Преди членството, политическите
партии в страната потърсиха външна легитимация като започнаха да осъществяват
контакти с транснационалните европейски партии, обособени по партийни фамилии.
По този начин започна тяхната постепенна европеизация, което беше подсилено от
постигането на консенсус между тях за основния национален приоритет на България –
членство в ЕС, изиграло важна роля за консолидацията на демокрацията в страната.
Европеизацията на политическите партии в България се случва в период, когато
партиите сами по себе си се адаптират към новите предизвикателства породени от
глобализацията. Това предопределя и трудностите, както изпитват политическите
партии, както при осъществяването на своите представителни функции, така и във
връзка със способността им да бъдат фактор за политическа мобилизация.
Аз мисля, че този процес се засилва още повече с европеизацията. Институционално
погледнато ЕС не е политическа система с представително управление, каквито са
страните членки взети по отделно като национални държави. Това е и една от
основните причини, поради които се говори за “демократичен дефицит” в ЕС. Кризата
на представителното управление, обаче много по-сериозно може да се отрази на
страните членки от новите демокрации, където партиите са не добре
институционализирани в политическата система. Резултат от това ще бъде засилване на
популизма и евроскептицизма и очертаване на нов кливидж център – периферия между
Брюксел и по-малките държави членки.
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Вследствие европеизацията в България могат да бъдат очертани два основни сценария
за развитието на политическата ситуация и партийната система след присъединяването
към ЕС.
А. Засилване на популисткия дискурс – “хронична” нестабилност на партийната
система (вероятно в краткосрочен и средносрочен план)
Два основни фактора, взаимозависими един от друг, които могат да доведат до
засилване на популизма в страната: картелизация на политическите партии и
увеличаване на европесимизма в обществото. Картелизацията на политическите партии
в България ще се увеличава пропорционално на тяхната европеизация, в резултат на
централизирания начин на вземане на решения. Това определено може да разшири
повече пропастта между гражданите и партиите и да засили “европесимизма” сред
обществото.
От новоприсъединилите се страни-членки, българското общество е сред тези, които
изразяват най-голям оптимизъм, по отношение присъединяването на страната към
Съюза, което личи от проучванията Евробарометър. Зад този оптимизъм се крият
големи очаквания. Очаквания, които са свързани предимно с бързо и рязко подобряване
на социалното и икономическото положение на гражданите. Това обаче може да
превърне прекалено големия оптимизъм в “европесимизъм”, когато тези прекалено
големи очаквания не се случат в краткосрочен план и да се стигне до нови появи на
популистки партии, основани на европесимизъм. В България в момента има подобна
партия – това е популистката радикално дясна партия Атака.
Възможно е в бъдеще да се оформи партия на социалния популизъм с крайно лява
ориентация. Ако в години на прехода до сега, в България бившата комунистическа
партия БСП се възприемаше сред част от избирателите като партията защитаваща
“губещите” от прехода, то днес социалистическата партия вече не може да изпълнява
тази си роля. Това се дължи на трансформацията, която БСП претърпя от партия
спъваща реформите в началото на прехода до партия на реформите днес. Поради това
появата на партия основана на социален популизъм е твърде вероятно да се случи в
обозримо бъдеще.
Б. Стабилизиране на партийната система (вероятно в дългосрочен план)
До голяма степен обаче дали това ще се случи ще зависи от способността на
европейските транснационални партии да бъдат в центъра на политическото
съревнование. Ако това се случи европеизацията на политическите партии в България
ще доведе и до тяхната трайна институционализация във вътрешнополитически план.
По този начин българските партии ще започнат все повече да приличат идейно и
ценностно на европейските под влияние на външния структурен натиск, който
неминуемо ще окажат традиционно съществуващите партийни фамилии в Европа,
институционализирани като партийни фракции в ЕП. Това би означавало формулиране
на ясни и конкретни политики, оформящи профила на дадена партия, който да бъде
разпознаваем от избирателите.

Заключение
От началото на демократичните промени досега нито една политическа партия в
България не е печелила последователно парламентарни избори. Това е най-големия
реален белег за ниската степен на стабилност на партийната система в страната.
Българският електорат показва висока степен на непредвидимост и до голяма степен се
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ръководи от конюнктурни фактори при мотивацията си за гласуване за дадена
политическа партия. Това се превръща в характерна електорална черта
след
изчерпването на противопоставянето комунизъм-антикомунизъм, структуриращ
посткомунистическата партийна система след промените.
Целта на статията бе да покаже, че основна характерна черта на българската партийна
система след 2001 г. е липсата на системност. Засилването на популизма в обществото
и „антипартийното гласуване” на избирателите, даващи своя глас за популисти и
политици с харизма, прави проблематични перспективите за стабилизация на
българските партии и партийна система. Стои открит въпроса, дали подобни популисти
с харизма са способни да изградят стабилни партийни проекти по подобие на вече
установените такива в западните демокрации. А дали това ще засили доверието на
гражданите в партиите и политиците е съвсем различен въпрос, отговора на който,
навява по-скоро песимизъм.
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Партии на ръба
Любомир Стефанов
Нарастващите обвинения срещу българските политически партии в системно
неизпълнение на априорните им представителни функции в почти всички техни
аспекти и измерения, пораждат въпроса за тяхното място и значение във всекидневието
на българските граждани през 21 век. За да бъдат отсети по-важните неизвестни пред
бъдещия облик на партийната система, въпросите, които ще бъдат адресирани в
настоящия материал могат най-общо да се групират в следните две области:


„Системна” ли е българската партийна система1 – кой, какво и как формира
отношенията между българските партии?



Отворена ли е за нови играчи партийната система, и каква е нейната
управленска формула2?

Съвкупността от отговорите на така формулираните проблемни кръгове, ще хвърли
яснота върху формáта на българската партийна система, типа отношения, който можем
да очакваме да доминира в нея, както и евентуално типа партии, които ще участват в
бъдещите управления. Паралелно с външните признаци описващи облика и структурата
на системата, ще бъдат предложени индикатори и променливи, които следят и
отразяват динамиката на процесите в нея – взаимоотношенията между партиите в
различните им инструментални роли в политическата среда на либералната
демокрация. Ще бъдат търсени доказателства за системния характер на отношенията
между политическите актьори, наблюдавайки етапите на тяхната еволюция3, като на
тази база ще се запитаме какви могат да са очакванията ни за характера, интензитета и
качеството на бъдещите връзки между участниците на българската политическа сцена.
Системността, като обяснителен индикатор за състоянието на партийната система е
въведен от Джовани Сартори (1976:43) и означава „устойчиви (повтаряеми)
конкурентни взаимоотношения” между партиите в системата (1976:43). Доразвито от
неговия идеен наследник Питър Меър (1997:192), понятието днес обема в едно
организационното състояние на партиите, модусите на конкуренция на политическата
арена, както и характера на съществуващите взаимоотношения между тях и начина, по
който образуват коалиции. Разбира се, този термин е част от феноменологията на
партийната система създадена от Сартори и използвана с пълна сила, макар и със
значителни модификации, и до днес. Именно за да бъде разбрана и най-вече полезна в
пълния си вид, използването на тази описателна и съдържателна характеристика, върви
ръка за ръка с прилагането и на останалите индикатори от типологията.
За да дадем отговор на въпроса каква е системността на българската партийна система,
би трябвало първо да класифицираме типа партийна система, която се установи в
България през последните 20 години. Все по-широка популярност добиват твърденията
изказани от проф. Карасимеонов (2003 г.), че в страната могат да бъдат отличени два
типа партийна система, всяка отличаваща се със своя собствена системност. Първата
партийна система е тази на двата полюса „комунизъм – антикомунизъм”
1

По смисъла влаган от Джовани Сартори (1976), Питър Меър (1997) и др.

2

Питър Меър (1997).

3

По Георги Карасимеонов 2003 г., Румяна Коларова 2004.
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представлявана от БКП/БСП и СДС до 2001 г. Това е времето на „огледалния”
конфликтен дискурс и противопоставяне на всяка цена. Прилагайки типологията на
Сартори, първата посткомунистическа система в България може да бъде
характеризирана с враждебни отношения, липсваща коалиционна култура и слаба
организационна подготовка на политическите актьори, с изключение на наследника на
комунистическата партия-БСП и до някъде влизащата в състава на СДС БЗНС преди
разцеплението си. Поляризирания плурализъм детерминиращ отношенията между
основните политически играчи, налагаше и боравеше с идеологеми, които прокарваха
демаркационна линия между „наши” и „чужди”, което пренесено на политическата
сцена не оставяше място за самостоятелното съществуване и шанс за участие в
управлението на други политически играчи освен хегемоните.
Втората или новата партийна система, тази след 2001 г., се отличава с доминираща
широка коалиционна култура, особено след 2005 г. и с динамичен възход на нови за
българския политически живот идеологически доктрини – социалдемокрацията и
либерализма, разбиран като центристка политика. Двата процеса са тясно обвързани и
взаимнопреплитащи се, като променливите оказващи влияние върху тях могат да бъдат
идентифицирани в лицето на активната национална политика за членство в
Европейския съюз и НАТО. Под влияние на комплексните фактори 4 обуславящи
преговорния процес за достъп до двата безусловно признати клуба на найдемократичните държави в света, националните политически актьори приеха „нови”
правила на играта и къде доброволно, къде с повече съпротива поеха пътя на
трансформацията си към модерни политически представители с адекватен имидж и
послания.
Изграждането на евроатлантическия облик на страната не можеше да се случи без
участието на партиите, тъй като по своето естество процесът е подчинен на
политически реформи имащи фундаментално значение за всички останали обществени
дейности и сфери. Тук е моментът да поставим въпроса дали българската партийна
система щеше сама да еволюира до модерна европейска умерено-плуралистична мултипартийна полития или без влиянието на външните фактори по линия на НАТО и
особено на ЕС, тя щеше да продължи гравитирането си около двата основни хегемона в
орбитата на конфликта и силно поляризираната псевдо-комуникация? Понастоящем,
отговорът, който може да бъде даден клони с по-голяма степен на вероятност към
позитивното, на моменти императивно влияние на външните фактори върху
българската политическа и партийна система в целия комплекс на техните проявления
и взаимоотношения.
Обратно по следите на системността в българската партийна система се натъкваме на
един крайно интересен феномен, който отпраща търсенето в една абсолютна нова
плоскост. Възможно ли е да говорим за наличието на две партийни системи до този
момент в България подведени от изкушението да приписваме качествата на различните
„системни нива” – политическо, електорално, представително, институционално на
цялата система? Следва ли автоматично да приписваме системност на отношенията
между партиите в комплексната им цялост единствено и само по силата на
системността битуваща в различните проявления на политическото им съществуване?
Не е ли по-верен пътя на проверка на цялото, а не автоматичното му припознаване,
като сбор от съставните му части? Отговор на част то тези въпроси ни дава една крайно
провокативна статия на Питър Меър и Лучано Барди (2008:147–166) – „Параметрите на
партийните системи”.
4

Особено критериите от Копенхаген
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Според тях, в изследването на партийната система от времето на Сартори насам,
мнозина учени са се поддавали на изкушението да припознават партийна система там,
където съществуват известен брой партии, автоматично приписващи им
взаимоотношения, които да я доказват. Както е известно, според Сартори партиите
образуват система на базата на устойчиви конкурентни модели на взаимоотношения, а
там, където конкуренция на полето на изборите отсъства, наблюдаваме държави с една
партия или партия-хегемон. Опирайки се на метода избран от Сартори за
идентификация на съставните части на системата и от там продължавайки към
разликите между типовете системи, повечето учени след него са предпочели именно да
търсят разликите, вместо общите качества и черти, общия знаменател, който би бил
присъщ на всички партийни системи.
Числовият или известен още като нумерологичен критерий избран от Сартори за
изследване на партиите се интересува повече от това дали в държава с една партия
може да се говори за партийна система, отколкото от това дали множество партии в
една държава могат да кохабитират в условия на липсваща конкуренция. Оправдавайки
неговия интерес с призмата на обществено-политическото развитие през 60-те години
на 20-ти век, Меър и Барди предлагат подход, който доразвива и обогатява тази
концепция с търсене на отговора на въпросите кога и при какви условия дадена
съвкупност от политически формации може да бъде наречена партийна система (Меър
и Барди, 2008:150).
Факт е, че в идеални условия и среда, партийната система е самообясняваща се и с ясно
изразени граници и съдържателни структурни елементи. На практика тази ситуация е
трудно постижима и поради този факт, партийната система, политическата система и
различни други подсистеми често се преплитат и взаимодействат тясно и поради тази
причина биват обърквани и идентифицирани на база взаимозаменяемост на
характеристиките и показателите си (Меър и Барди, 2008:151). За да отличим
партийната система от политическата, с която тя бива най-често обърквана е нужно да
насочим търсенето поне по три различни пътеки. Най-очевидната отправна точка е да
правим разлика между набора от партии, които правят системата партийна и простия
сбор от автономни формации, които малко или много могат да бъдат привидяни, като
просто споделящи едно и също политическо пространство. На второ място, поставяме
нуждата от изследване на степента, до която дадена политическа общност може да бъде
свързана с определена партийна система, от една страна или с паралелното
съществуване на множество партийни системи отграничени по териториален,
функционален или някакъв друг признак. На последно място, на базата на двете
гореизложени линии на търсене, трябва да бъде определено, какво е част от партийната
система и какво не принадлежи към нея, както и да се идентифицират обстоятелствата,
при които партийната система става част или не от останалите подсистеми на
политията (Меър и Барди, 2008:152).
Прилагайки този функционален подход, стигаме до извода, че е напълно възможно да
идентифицираме системност в различните арени на взаимодействие между партиите по
смисъла влаган от Сартори. Можем да говорим за електорална системност, за
парламентарна системност, за идеологическа системност, за институционална
системност, за управленска системност и т.н. Много важно е обаче да отбележим, че е
напълно възможно там, където отсъства електоралната системност да се наблюдават
другите типове системност. В „нормална” политическа ситуация партиите се състезават
на електорално равнище с цел постигане на по-добро представителство в управлението,
но е напълно възможна ситуация, в която, политическите агенти мобилизират своите
гласоподаватели с дефанзивна тактика, т.е. активност основана на запазване на позиции
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и противопоставяне на основния политически опонент, без търсене на разширяване на
социалната подкрепа5.
Следвайки тази логика на многопластова системност е напълно възможно да станем
свидетели на конкуренция между партиите само на електорално ниво, на което
постигането единствено на максимален изборен резултат обусловя важността на
партийните стратегии и различни конкретни въпроси от всекидневието (виж Bartolini,
2002). За разлика от този вариант там, където се наблюдава парламентарна системност,
поведението на политическите актьори ще бъде насочено към формирането и
поддържане на коалиционни отношения. Така, враговете в единия случай лесно могат
да се окажат партньори в другия.
Погледната от този ъгъл, българската партийна система, или по-точно нейните
многобройни фасети изглеждат като че ли много по разбираеми и ясни. Именно в тази
логика на оценка на политическата реалност можем да разберем внезапния
коалиционен дух „обхванал” дясноцентристкото НДСВ след изборите през 2005 г.
Поведението на останалите партньори в прословутата Тройна коалиция ДПС и БСП
също става прозрачно ясно през призмата на управленската системност, която
спокойно допуска партиите да заемат крайни позиции по отношение на едни и същи
теми, да търсят различни методи и начини да мобилизират и разширят електоралния си
потенциал, но това да не бъде абсолютно никаква пречка за общуване между тях в
парламентарните кулоари.
В завършек на тези провокативни размисли, дори анти-системните партии, доколкото
са част от електоралната конкурентна среда могат да бъдат припознати като част и от
електоралната система. Така, дори в последствие те да бъдат тенденциозно изключени
от разговорите за сформиране на правителство по една или друга причина, т.е. да не
бъдат допуснати от другите актьори да участват в парламентарната система чрез
перманентно игнориране, анти-системните формации поставят на изпитание
приписваното им деструктивно поведение чрез самото си участие в една от
подсистемите на партийната система (Меър и Барди, 2008:158-159). На практическо
ниво, поведението на коалиция Атака след изборите през 2005 г. и след изборите от
лятото на настоящата 2009 г. изглежда азбучен пример за трансформация, но не на
системата, а на поведението на политическа партия, разбрала правилата на играта и
средата и желаеща да участва, а не да наблюдава отстрани.
Дойде ред и на следващия централен за тази монография въпрос - обречена ли е на
еднопартийност модерната българска партийна система и какъв модел на
взаимоотношения пречупени през призмата на властта поддържат и имат българските
политически партии? За целта, преди да навлезем в този фундаментален проблем за
характера на демокрацията в България е необходимо да представим накратко
индикатора управленска формула, въведен от Питър Меър (1997).
В стила на установената западна традиция за изследване на подобен род проблеми,
Меър (1997) застъпва като най-важен индикатор служещ за доказването на
стабилността на партийната система, не отношенията между партиите и електората, а
именно взаимоотношенията между партиите per se. По този начин целта на неговото
5

Говорим за атомизиран плурализъм (Сартори, 1976:284), в който политическите агенти са по-скоро
етикети, отколкото структурирани организации. Възможно е да се стигне до ситуация, в която
електоралните общности за поделени по някакъв ценностен признак, различен от политическите
пристрастия, т.е. имаме стълбовидна електорална конструкция, характерна за крайно сегментираните
партийни системи, например в Белгия.
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изследване е да включи в анализа и междинния индикатор, оказващ влияние върху
стабилността на партийната система, а именно наложената/установената формула за
сформиране на кабинет, наричана от него “управленска формула”.
Следвайки класическата дефиниция на Сартори за партийна система, Меър базира
моделът си „на това, което е може би най-важната характеристика на партийните
системи, а именно, това, което разграничава най-ясно системите една от друга –
структурата на междупартийните отношения и още по-конкретно, конкуренцията
за власт” (1997:206; курсив авт.). Първият от тях е промяната на управлението,
описващ как състава на даден кабинет се променя/протича в края на съответния период
на управление. Вторият – иновация или устойчивост на управленската формула, взима
под внимание степента, до която конкуриращи се управленски коалиции/блокове от
партии са съставени от едни и същи/нови партии. Третият индикатор, описва достъпа
до управление, или възможността на всяка една от партиите в системата да участва в
един или друг момент в управлението на страната.
Механизмът на функциониране на управленската формула, варира имплицитно според
нейния характер. Дали тя ще бъде отворена и позволяваща на всички релевантни
партии да вземат участие в управлението за обозрим период или да имат шанс да го
сторят, или ще бъде затворена и ограничена практически до две-три партии,
независимо от волатилността на вота зависи преимуществено и от характера на
партийната системност в политическата система. Ако отношенията между формациите
са двупосочни и конкуренцията на идеи достъпна и отвъд монопола, то управленската
формула безспорно ще бъде отворена. Ако имаме обаче партия/и хегемон, или
поляризиран плурализъм с две анти-системни партии в двата края на идеологическия
спектър, то управленската формула автоматично ще бъде ограничена в избора на
попълнения и следователно затворена.
И ако многопластовата системност е доста по-лесно разбираема, макар и спорна по
своята обхватност и приложимост, поради трудното чисто функционално отделяне на
даден тип отношения от съвкупността, в която се случват, то концепцията за
управленската формула ни носи значително по-конкретна и емпирично проверима
информация. На базата на достъпността на управленската формула, носеща ни
познания за вътрешната волатилност за дадена полития, можем да тестваме в каква
степен това ниво на парламентарна системност влияе върху цялостната консолидация
на политическите взаимоотношения и от там върху изграждането на системност в
партийните взаимоотношения в нейната пълнота.
Не бива да пропускаме обаче, че според Меър “промяна в партийната система е налице
тогава, когато системата се трансформира от един тип/клас в друг” (1997:51-52).
Предвид факта, че Меър използва дефиницията на Сартори за партийна система,
регламентираща я като “система на взаимодействия, продукт от междупартийната
конкуренция” (Сартори, 1976:44), промяната на партийната система може да бъде
наречена още и промяна в модела на междупартийни отношения, придвижваща
системата от една фаза към друга. Погледнато в такава перспектива, стабилизация на
партийната система е налице тогава, когато моделите на междупартийна конкуренция
се превърнат в рутинни и предсказуеми по своето същество, задържайки по този начин
системата в рамките на един тип/клас за дълъг период от време.
Тези теоретични концепции пренесени на територията на българските партии ни дават
следните резултати. Първо, става ясно, че въпреки биполярния характер на партийните
взаимоотношения в първото десетилетие след падането на тоталиратния режим в
България, не можем да твърдим, че и системата е биполярна. По-коректно би било да я
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определим като атомизирана или стълбово-електорална, поради флуидния характер на
политическите агенти, липсата на добре организирани и структурирани партии и
стихийния подход в политическите взаимоотношения между съществуващите
формации.
Дори можем да стигнем още по-далеч – първия етап от модерното демократично
развитие на съвременната българска полития би могъл да бъде наречен, ако не
еднопартийна държава, то поне държавност с доминираща партия, поради
обстоятелството, че БСП и СДС не можеха просто да съжителстват на политическата
арена, а бяха концентрирани предимно върху дискредитирането и политическото си
взаимно унищожение. Не е използван умишлено термина двупартийна, защото според
методологията на Сартори (1976:126-127), за това е нужно да има равна концентрация
на властта в полюсите, а случая в България определено не може да бъде причислен към
този модел, поради множество фактори по-важните, от които са: тоталитарното
наследство, липсата на демократична традиция, слаба към липсваща масова
политическа култура, колосално социално-икономическо изоставане в националното
развитие. Въпреки това, не можем да отречем съвсем липсата на каквато и да е била
системност, т.е. предвидимост и устойчивост на конкуренцията между двете мегапартии, тъй като поне на електорално ниво след изборите за Велико Народно Събрание
през 1990 г., електоралната формула и изборни правила за национален парламент не
претърпяха никакви съществени изменения на практика до лятото на 2009 г.
Анализирани през апарата на управленската формула, българските партии също
показват известна форма на системност. БСП и СДС, двете релевантни партии в
електоралната и парламентарната система, практически не допускаха други партии до
изпълнителната власт при свой мандат. Случаят с бламирания кабинет на малцинството
на СДС от есента на 1992 г. и последвалия „експертен кабинет” на Любен Беров, поскоро доказват, отколкото опровергават тезата, че има и други релевантни партии в
парламентарната система, макар и ДПС да се явява практически третата такава, то е по
силата на други фактори и събития които не са обект на този анализ.
Втората фаза на еволюция на партийни отношения в страната, погледната през
призмата на многопластовата системност ни демонстрира преди всичко прагматичност
на всички нива. Електоралната конкуренция, респективно системност, остава
непроменена, но парламентарната претърпява коренна еволюция, допускайки нови
играчи в управленската формула. Идеологическата дистанция става второстепенен
фактор, отстъпвайки място на real politik, мотивирана и обоснована като нужда от
стабилно управление подчинено на висши национални цели – членството в НАТО и
ЕС. Анализирайки обективно мандатите на кабинетите от 2001 г. и 2005 г. през
призмата на постигнатите и демонстрирани резултати, можем да отчетем прогрес както
на ниво парламентарна, така и на по-общопартийна системност.
Основните изводи, до които достигнахме ни показват как броя на релевантните партии,
т.е. тези участващи пряко или биващи в позиция да влияят директно или индиректно
върху сформирането на кабинетите формации, се увеличава от две – БСП и СДС,
практически на пет – НДСВ, ДПС и ГЕРБ, а дори и на седем – Атака и ДБС, ако
разширим малко границите на допустимост. Управленската формула от своя страна
също демонстрира голяма степен на достъпност, позволявайки на почти всяка една от
релевантните партии да вземат участие в изпълнителната власт. От своя страна
електоралната система бе подложена на изключително неуспешен опит за реформа, с
крайно конюнктурен характер, който предрече нейния крах. Започнаха да се очертават
реално предвидими и устойчиви конкурентни отношения между българските партии,
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допринасящи за изграждането на една консолидирана и функционална партийна
система.
Какво можем да очакваме от българските партии в близкото обозримо бъдеще? На
първо място, „завръщане” към електоралната системност, но със значителни корекции,
отразяващи новите социално-икономически и обществени реалности. Партиите имат
нужда да преоткрият корените си и да влязат отново в домовете и умовете на
гражданите, но не по натрапващ и демонизиращ начин от близкото минало, а чрез
дискретен и толерантен, даващ избор подход. На второ място, партиите със сигурност
ще направят опит да изградят нов тип връзка с гражданите, тъй като е очевидно, че
високата степен на волатилност на вота не позволява трайно налагане на политики,
които да имат приемственост и широка обществена подкрепа.
Със сигурност, едва ли ще станем свидетели на краха на политическите партии в
България, въпреки компрометирането на отделни техни функционални системности –
представителната, институционалната, мобилизационната, парламентарната. Партиите
ще бъдат изправени пред предизвикателството да „настигнат” развитието на
българското общество, което от своя страна може да доведе до отпадането на част от
тях от броя на релевантните политически играчи и появата на нови, което ще гарантира
отвореност на управленската формула от своя страна, с възможни краткосрочни
изключения. Това разбира се ще се отрази в голяма степен благотворно на
взаимоотношенията между политическите агенти, тъй като освен натиска от долу – от
избирателите, натиска от вътре – на междупартийната конкуренция, ще се засили и
натиска от вън – на неправителствените форми на сдружение и граждански
организации. За това, естествен резултат в близко бъдеще би изглеждал засилена
междупартийна комуникация и отвореност към нови идеи, които да бъдат
„политизирани”, за сметка на окончателното отпадане на идеологемите и откритата
враждебност.
Свидетели сме, че нарастващата социална атомизация в глобален аспект не подминава
и България, а това със сигурност подкопава допълнително и без това крехките устои на
партиите, като основни социалнополитически контрагенти между държавата и
гражданите. Динамиката на живия живот във всичките му сфери през 21 век ще бъде
основния двигател на динамиката и в партийния живот в България и единствения
отговор на духа на времето би могъл да бъде качествена и дълбока професионализация
на политиката като процес. По този начин, чрез адекватни мерки и разбираеми
програми, гарантиращи приемственост в обществото и партийната система, и най-вече,
чрез имплицитно заложена висока степен на отговорност и отчетност, може да бъде
заложена новата форма на обществен договор между гражданите и партиите в
България. Иначе партиите ще изпаднат в ситуация да стават все по-зависими от
държавата и все по-далеч от избирателите си, което ще компрометира не само тях, но е
възможно да породи тежки негативни нагласи към демокрацията, като общественополитически модел на управление, което би било пагубно.
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Ролята на БСП в демократизацията на България след
1989 г.
Петя Георгиева
Целта на анализа е да оцени ролята на Българската социалистическа партия (БСП) в
демократизацията и процесите на консолидиране на демокрацията в България след
1989 г. Вниманието е насочено към установяването на демократичните правила на
политическа конкуренция, към еволюцията на партията, която влияе върху оформянето
на партийната система и на другите политически актьори. Мястото на политическите
актьори, произлезли от бившите комунистически партии в появата и консолидирането
на демокрацията в Централна и Източна Европа е един от най-изследваните въпроси,
централен в многобройни анализи, студии и монографии от 1990-те години досега.
Това не е случайно, тъй като става въпрос да се анализира основната структура, идваща
от комунистическия период в мирното преминаване от авторитарен към демократичен
политически режим - период на многобройни процеси на промяна, но и на континуитет.
Две десетилетия след промяната на политическите режими в бившия социалистически
блок е ясно, че хипотезите за tabula rasa в началната фаза на новия демократичен ред са
не само неоснователни, но и нереалистични. БСП, както и другите подобни партии в
зоната, са ярък пример на смесица от континуитет и промени с цел адаптиране към
новата демократична среда. Чрез тези паралелни процеси, наследникът на бившата
комунистическа партия оказва влияние връху оформането на тази среда –
демократични политически институции, пазарна икономика, вписване в демократични
международни организации.
В Централна и Източна Европа след 1989 г. се появяват многобройни организации,
наричащи себе си партии или движения, които за кратки периоди се разцепват, сливат
се или изчезват от политическата сцена. Тези промени са прекалено сложни за
избирателите, чиято връзка с политическите актьори не е стабилизирана. Това се
проявява във високите нива на електорална волатилност и в процентите на негласуващи
на избори. Според Х. Творжецки в бурните процеси на поява и изчезване на партии в
зоната, се забелязва тенденция на стабилност на политическите елити и идеи. Лидери и
политици преминават от една партия в друга, но политическите идеи, които те
представляват остават същите. (Tworzecki: 2008, 50) В този контекст, организациите,
свързани с бившите комунистически партии са с ясно разграничим профил, именно
поради техния генезис.
Съществуват различни категории и предложения за това как да се систематизират
бившите управляващи партии, наричани комунистически поради организационния
модел, зададен от Москва, макар и някои от тези партии да не са се назовавали по този
начин. Трябва да припомним, че многобройни анализи и изследователи, сред които
Ишияма (1998) подчертават, че бившият режим е фундаментален фактор за определяне
типа на партиите, произлезли от бившите комунистически организации.
Според утвърдените типове бивши комунистическите режими – националноконсенсусен, авторитарно-бюрократичен, и, комунистически режим от патримониален
тип, БСП е наследник на партията, действала в последния тип комунистически режим.
(Kitschelt, 1999: 69-76). В анализите Българската социалистическа партия често се
откроява с бавното се реформиране и е сред на партии, запазили за дълго
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националистическа окраска, трудно признати от международните социалистически
организации.
БСП печели първите демократични избори през 1990 г. и по този начин, според Бусе
(2007) се вписва в категорията на бившите комунистически партии, които в началото на
промените нито се трансформират, нито излизат от властта, запазвайки управлението
дори тогава, когато комунистическият режим вече формално е разпуснат.
Промените в България са инициирани от „дворцовия преврат” на 10 ноември 1989 г.
вътре в БКП, с което се поставя началото на смяната на политическия режим.
Антикомунистическият фронт - Съюзът на демократичните сили - се организира през
декември 1989 г. През 90-те години на 20 век Българската социалистическа пратия два
пъти печели абсолютно парламентарно мнозинство, което е без аналог в ЦИЕ, но и
двата пъти напуска преждевременно управлението. Вторият път – през 1997 г., в
обстановка на остра социална криза и хиперинфлация.
Комунистическите партии и техните наследници влияят на формирането на
демократичната партийна конкуренция по три начина. (Бусе: 2007) С първоначалното
си оттегляне от властта те позволяват бързото установяване на политическата
демокрация като „единственото правило в града”, като конкурентната среда не
предоставя привилегии на нито един актьор. Второ, ако комунистическите елити
останат концентрирани в партиите-наследнички, вместо да се разпръснат в различни
организации, конкуренцията е по-ясна за гласоподавателите, които по-лесно
разпознават конкуриращите се политически актьори. Това, което сближава всички
бивши комунистически партии е тяхното общо минало и фактът, че срещу тях се
изправят големи части от обществото.
Трето, ако бившите комунистически партии се реформират и трансформират своите
организации, като приемат умерени послания, те се превръщат в критични и
достоверни участници в демократичната конкуренция. Така те имат способността да
критикуват и да представляват алтернатива на управляващите партии. Реформираните
наследници на управляващите до 1989 г. стават основата на силна конкурентност като
се позиционират като умерени левици в политическия спектър и като критикуват
другите партии, карайки ги да се променят и да отговарят на критиките.
С някои изключения, сред които Чехия, бивша Югославия, Молдова, бившите
управляващи преди 1989 г. партии в ЦИЕ започват реформи с цел
„социалдемократизация”. Този многостранен процес включва три основни фази.(Дей:
1998, 13)
Първата фаза на социалдемократизацията е първоначалният избор – реформиране или
консолидиране като партия с характеристики от „нео-ленински” тип. При реформата
започват процеси на декомунизация на бившата управляваща партия. Това включва
промяна на наименованието и маневри с цел оцеляване в променящата се среда. БКП
избира промяната и се налага като един от основните политически актьори. Втората
фаза е свързана с избора на тактика в средносрочен план – социалдемократизиране.
БСП избира стратегия на адаптиране, на организационен континуитет, на провеждане
на по-скоро повърхностни промени. Други партии избират по-радикална
трансформация в посока на превръщането им в партии от социалдемократически тип.
При избора на запазване на организационното единство реформаторски настроени
последователи или такива, които не са съгласни с промените напускат партията.

Промени в числеността на членската маса на БКП и на БСП
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БКП

БСП

Преди 1989

След 1989

1990

1992

1994

1996

1998

2003

2010

983 899

726 000

630 000

356 567

370 333

320 437

253 802

230 000

200 000

Източници : "Архиви и документи на БСП, цит. от Д. Канев; данни цитирани от И.
Баева; данни от печата и документи на БСП.
Изложените в таблицата данни показват трайната тенденция на свиване на числеността
на членовете на партията. Това се дължи на различни процеси и фактори, които не са
пряк обект на настоящия анализ. Отказът от бърза реформа, създава възможности за
разцепления и поява на нови партии. В БСП сдържането на различни вътрешни идейни
течения, които са несъвместими, превръща партията в „матрица”, от която се появяват
нови формирования с различни идейни тенденции – националистически,
комунистически, или социалдемократически.
Третата фаза на процеса на социалдемократизация обхваща дългосрочното развитие на
партията и утвърждаването на нейната социалдемократическа идентичност. Според С.
Дей, по време на тази фаза, трансформираната партия „заслужава” да бъде приета за
социалдемократическа, а не само да се обявява за такава. Това не е краят на процеса, а е
фазата, при която социалдемократизирането става факт. Консолидирането на
социалдемократическата идентичност се базира на три фактора. Първият е свързан с
външното признаване и легитимиране. А. Тодоров е изследвал подробно процеса на
външна легитимация на политическите актьори. Тази външна легитимност е тясно
свързана с вътрешната легитимност в националната политическа система и
признаването от страна на другите партии.
БСП е сред категориите от партии, които имат бавни и колебливи промени. Дълго
партията запазва съжителството на идейна смесица от течения и фракции. Уставът от
1994 г. позволява съществуването на различни идейни течения. Последният Устав на
БСП също дава възможност за идейно-политически партийни структури. Дълго в
партията съжителстват представители на марксистка платформа с центристи и
социалдемократи. По-късно през 1997-98 г. се появяват добилото популярност
„движението на генералите” от бившата Държавна сигурност - „Движение за единство
и развитие на БСП” и „Открит форум”, който се противопоставя на коалирането на
БСП с други социалдемикратически формации и е против присъединяването на
страната към НАТО.
Престоят в опозиция на БСП в периода 1997-2005 г., както и процесите на раздробяване
на десните партии, отцепващи се от СДС допринася за вътрешното реформиране на
партията и за подобряване на обществените нагласи към социалистите. БСП е основен
актьор в лявото пространство въпреки съществуването на различни политически
формации, които я конкурират: БСДП, Евролевица, Обединен блок на труда и т.н.
K. Петков потвърждава за този период: « разбрахме, че тактиката да се обединяваме
срещу БСП е безуспешна. Сътрудничеството със социалистите е единственият начин,
да имаме влияние ».1 След срещи от различен формат между БСП и различни
лявоцентристски формации през 2001 г. се създава Политическият съюз „Нова левица”.
1

Интервю на автора с К. Пектов, лидер на ОББ, Сфия, април, 2003. Интервюто е цинирано в
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Съюзът е създаден под влиянието на европейските социалисти. Този формат е
изоставен от БСП след като партията печели изборите през 2005 г.и след като вече е
получила европейска легитимност като член на Партията на европейските социалисти и
на Социалистическия интернационал. Според някои представители на БСП, форматът
Нова левица е дал възможност от него да се възползват малки почти фантомни леви
формации и техните лидери, които иначе не биха имали публичност или парламентарно
присъствие.2 На парламентарни избори обаче БСП традиционно се представя във
формата Коалиция за България, в която участват формации, чиято идентичност не е
социалдемократическа.
Процесът на външното легитимиране на БСП е продължителен. Партията става член на
Социалистическия интернационал едва през 2003 година. Петър Дертлиев ясно
изразява проблема: „Нашите социалисти трябва да разберат простата истина, че
влизането в Социалистическия интернационал не е трудно, достатъчно е да си
социалдемократ”.3.
Въпреки че социалистическата партия доминира в продължение на две десетилетия
пространството вляво от центъра, процесът на отцепвания от БСП не е завършил.
Лидерските амбиции, икономически интереси или недоволството от провежданите от
партията политики не са достатъчно обяснение. Дълго сдържаната хетерогенна
вътрешна идентичност пречи на появата на ясни за избирателите нови формации и
създава предпоставки за по-нататъшно раздробяване на политическото пространство.
Процесите на раздробяване на десницата и на левицата, такива, каквито са оформени
през 90-те години на 20 век се обясняват и с промяната на социалните структури, от
една страна появата на ясни бизнес и икономически интереси, които търсят ново
политическо представителство, от друга страна, появата на трайно дефаворизирани
групи, които също търсят ясно политическо представителство.
Това поставя въпроса доколко БСП, както и другите партии осъществяват функцията на
медиатор между обществени групи и политическата власт и държавата. Партийните
системи в Централна и Източна Европа, появили се в началото на 90-те години на
миналия век са продукт на бурни процеси, породени от излизането от комунизма. С
отслабването на културния кливидж противопоставящ бивши комунисти на
антикомунисти, все по-осезаемо става разделението между печеливши и губещи от
процесите на трансформация. Творжецки (2008: 50) Българският случай дълго се
отличава със силния кливидж противопоставящ бивши комунисти на антикомунисти кливиджа по отношение към миналото. Този кливидж е и в основата на доминиращия
до 2001 г. биполярен модел на партийната система. С течение на времето стават
започват да доминират икономическите изражения на промените, което води до
появата на ново противопоставяне – между „губещите” и „печелившите”. Стават явни и
икономическото изражение на кливиджа между бивши комунисти и антикомунисти,
като част от бившия комунистически елит се трансформира в нов икономически и
политически елит. Това със сигурност не помага на БСП да се утвърди като партия на
онези слоеве, които са губещи от различните вълни на реформи, довели до появата на
силна социална диференциация.
. Новата порграма и новият устав, приети в края на 2008 година потвърждават
социалдемократизирането на БСП. Партията се обявява за партия на „демократичния
социализъм”, която „провежда последователна политика за социална демокрация за
2

Разговори с представители на БСП през април-октомври 2006 г.
Интервю с Петър Дертлиев « Рамките на демоксрацията ги има, търсят се демократи », в. Труд, 11
ноември 1993, цит. в П. Дертлиев, Това съм аз, с. 173.
3
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развитието на активна социална държава по европейските модели съобразно
българските условия (...)”, и за „партия на социалистическия идеал”. Десни политики
като плоския данък, социалната „нечувствителност” на БСП по време на последния й
управленски мандат в периода 2005-2009 г., както и многобройните скандали за
корупция влизат в разрез с обявената идентичност на партията.
Самата БСП се самоопределя в своите документи като „масова” и „народна”, която се
обръща към всички социални слоеве, и която ще работи в полза на хората на труда. Не
е достатъчно една партия да се самоопредели като народна или масова, за да е такава.
Обявената идентичност трябва да се основава на социална и политическа легитимност.
Според класическите типологии на политическите партии Българската
социалистическа партия се вписва в категорията на партиите от тип catch all – които се
стремят да привлекат симпатизанти и избиратели от възможно най-широки кръгове от
обществени групи. На фона на намаляващата електоралната подкрепа и членска маса,
трябва да се припомни, че масовостта на една партия не се дефинира само от броя на
нейните членове. Терминът „масова партия”е въведен от Морис Дюверже, за да открои
партиите, „общности в обществото”, които имат силна интегрираща социална роля и
изпълняват функцията на посредник между определени обществени слоеве и
държавата.Тези партии в Западна Европа с присъщите им характеристики се променят
към нов тип catch all партии, дефиниран от О. Киршхаймер. Според анализите,
идеалният тип на catch all партии може да бъде намерен само в тоталитарните режими –
нацистки и от съветски тип, където партията е основен компонент на държавата.(Safran,
2009: 546). Хетерогенният характер на бившата комунистическа партия, отразява
ролята й на партия-държава. В периода до 2009 година БСП също носи
характеристиките на партия, която търси максималната подкрепа на електората, но вече
в демократична конкурентна среда.
В заключение, може да се посочи, че макар и след бавни реформи БСП успява в своята
„европеизация”, като член и партньор в Партията на европейските социалисти, като
официален дискурс и програмни документи. Това е много важен фактор за
консолидиране на демократичното развитие на страната. Често обаче тази
европеизация започва с козметични промени на имитация и копиране от европейските
партии и практики и засяга само ограничен кръг от партийния елит, който е в преки
контакти с европейските институции, депутатите в Европейския парламент, които
партиите са излъчили и тези, които работят по европейски програми и проекти, без
обаче да се вкорени в базата на партията. (Аг, 2004). Наред със социалноикономическото преструктуриране на обществото, процесите на задълбочаване на
европеизацията на БСП са сред потенциалните фактори за нови разцепления. Това би
довело, до ново свиване на членската маса и електоралната тежест на организацията, а
от друга страна, до появата на нови партии - продължаване на неконсолидирания
характер на партийната система в България и до появата на нови популистки
формации. Може би тази фаза в периода след присъединяването към Европейския съюз
е неизбежна, като се вземат предвид сходни процеси и в други страни от ЦИЕ.
По време на своето участие в управлението на страната в периода 2005-2009 година
БСП не прави изключение и подобно на други сродни партии, като полската
демократична левица при последния й управленски мандат до 2005 година влиза в
организационна криза и криза на легитимността. Подобно на полските
социалдемократи и българските социалисти са засегнати от крупни скандали за
корупция и злоупотреби. Тези негативни явления поставят под съмнение
легитимността на декларираната от БСП европейска идентичност, за която партията
трудно и дълго се реформира. В Полша това води до тежка и продължителна криза на
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социалдемократическата партия и на пространството вляво от центъра. Отцепването на
група депутати от полската Демократична левица и създаването на нова партия Полска
социалдемокрация свива електоралната тежест и раздробява „наследството” от
реформираната организация, наследник на „Бившия” режим. Лансирането на нова
политическата формация от бившия президент и бивш лидер на полската
социалдемокрация Александър Квашневски не води до появата на нов стабилен
политически актьор. Обратно, засилват се популистки партии като Право и
справедливост. През 2009 г. Илия Божинов, бивш член на ВС на БСП, лансира проект
за нова лява партия "Българска левица". След загубата на парламентарните избори БСП
отново е в криза. Множат се заявките за създаване на нови леви политически
формации. Монополът над лявото пространство е поставен под въпрос.
Накрая ще припомним известният специалист и анализатор на бившите
социалистически общества Иван Беренд, който подчертава, че по мирен начин и за
изключително кратко време страните от Централна и Източна Европа изминават
огромното разстояние от Съветския блок до Европейския съюз. Мечтата да се
„присъединят към Европа” поне за някои страни вече е реалност. „Обществата вече не
са „затворени”, а станаха „отворени”, много хора от региона обаче изпитват горчивина
и са разочаровани. Те са недоволни от своите правителства, от повишаването на цените,
от неосъществените очаквания. Носталгията по изгубената сигурност и по-егалитарно
общество създава почва за появата на демагози, популисти и националисти... „ (Беренд:
2007).
В България този дълъг път е извървян, като Българската социалистическа партия е един
от основните политически актьори. При присъединяването на страната към
Европейския съюз партията оглавява националното управление.
Българската социалистическа партия е фактор в демократизирането на страната от 1989
година досега, и ще продължава да е фактор за консолидирането на партийната
система, промяната на политическата култура и начина на правене на политики. С
какъв ритъм ще продължат тези процеси зависи от позиционирането на БСП по
кливиджа авторитарно-демократично, от утвърждаването на социалния й характер в
рамките на европейските социалисти, и от позициите й по консолидиране на
правовавата държава и отворено общество.
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Гражданските движения в България. Двадесет години
по-късно
Олга Симова
Ролята на многобройните гражданските движения по време на “нежните революции” в
Източна Европа, включително и в България, е всепризната. Участието в тях или в
отделни техни акции дава възможност на милиони хора, които до тогава са се
чувствали като безгласни винтчета в системата на комунистическия режим, да станат
съпричастни на промяната. След еуфорията от първите години на прехода, след
демократизацията на политическата система и институционализацията на конфликтите
гражданските движения сякаш изчезват от политическата и обществената сцена. Някои
от тях се превръщат в партии, други просто се разпадат. Изблици на гражданска
активност и мобилизация се наблюдават рядко, като сe свързват не с някаква трайна
кауза, а представляват протест срещу отделни действия на управляващите или срещу
цялото управление на страната (напр. масовите протести от началото на 1997 г. и други
подобни епизодични случаи). В последните няколко години обаче се забелязват опити
за ново начало по отношение на гражданските движения. Особена популярност добиват
екологичните неправителствени организации, които в определени случаи успяват да
мобилизират значителна подкрепа за своите акции – подписки, шествия, блокади, т.е.
да се превърнат в едно набиращо сила екологично движение. Опити за търсене на
спонтанна гражданска подкрепа се наблюдават и около други каузи (например
свободата в интернет) или около проблемите на конкретни социални групи –
пенсионерите, хомосексуалните. Доколко те ще се превърнат в движения или ще си
останат просто масови епизоди предстои да видим.
Струва си обаче да се опитаме да си отговорим на въпросите: Какво представляват тези
нови опити за движения? По какво си приличат и по какво се различават от движенията
в началото на прехода? Какви са перспективите за тяхното развитие?
Отговорът на тези въпроси предполага първо, от многобройните предложения за
дефиниране на този толкова динамичен и изплъзващ се феномен - гражданските
движения – да се подбере такова, в което движенията в България ще могат да се впишат
възможно най-точно. Една от основните характеристики на движенията може да се
намери в рамките на опозицията мобилизация – институционализация. От тази гледна
точка движенията са неинституционални групи, разчитащи не на членство, а на
спонтанна подкрепа за своите действия, насочени към някаква промяна или към
предотвратяване на промяна. Те преследват своите цели с известна континуалност и
разчитат на “висока символна интеграция и ограничена ролева специализация”, на
“променлива организация и форми на действие” (Raschke, J. 1987, 77).
Безспорно тези характеристики са налице в българските движения както в началото на
прехода, така и днес. Но оставайки само при тях сме обречени на повърхностни
сравнения. По-подходящ ми се струва подходът, който изследва движенията на две
нива: първо те се разглеждат като елемент от политическата структура заедно с
партиите и групите за натиск и второ – като обща среда, “от която възникват всички
останали политически феномени, подвижен пясък, от който се появяват и в който
изчезват” (Данилов-Фрчковски, Л. 1988, 6). В рамките на това второ ниво могат да се
ситуират движенията, свързани с големи обществени промени. Така например Й. Рашке
разглежда три вълни на движенията в Западния свят. Либералните и демократични
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движения през ХVІІІ и ХІХ в., които засягат проблемите на правовата държава и
демокрацията, т.е. политическата подсистема. През ХІХ и ХХ в. на дневен ред са
проблемите, свързани с механизмите на разпределение, с които се ангажират
социалдемократическите и комунистическите движения, т.е. в центъра на конфликта е
социално-икономическата подсистема. Според немския учен за ХХ и ХХІ в. са
актуални въпросите на културната идентичност, т.е. арена на социалните движения е
социокултурната подсистема. Към тази трета вълна принадлежат така наречените нови
социални движения – младежки, женски, екологични, антивоенни, движения за
алтернативен начин на живот и др. (Raschke, J. 1987, 144), които се фокусират върху
качеството на живот. За тях са характерни “форми на извънпарламентарното и
извънпартийното повлияване на волята” (Guggenberger, B. 1980, 91), неучастие както в
механизмите на парламентарното представителство, така и в тези на функционалното
представителство.
Разглеждането на движенията като обща среда, от която възникват другите
политически феномени, ми се струва подходящо за движенията в Източна Европа,
включително и в България, от края на 80-те и началото на 90-те г. на ХХ в., защото те
се появяват на фона на една радикална промяна и съдействат за нея. Този подход дава
възможност, въпреки многообразието на движенията, да се открие тяхната обща
насоченост, проблемните комплекси, около които кондензират конфликтите, както и
посоката на самата промяна. Разбира се, първият подход е неизбежен когато се
изследват конкретните движения като актьори на политическата сцена.

Гражданските движения в началото на прехода
Още преди началото на политическите промени в България (ноември 1989г.) се
появяват редица неформални групи, които се занимават с различни въпроси, като се
започне от екологични, пряко засягащи жизнения свят (Русенски комитет,
впоследствие Екогласност), правозащитни (Независимо дружество за защита
правата на човека) и се стигне до такива с политическа насоченост (Клуб за гласност и
преустройство), подкрепящи линията на Перестройката. Тези организации са
подложени на репресии и за тяхната дейност българските граждани могат да се
информират само чрез чужди радиостанции. Поради това те започват да събират масова
подкрепа и да се превръщат в движения едва след промяната на тогавашното партийно
и държавно ръководство. Не трябва да се пропускат и групите, формирани на базата на
различни младежки субкултури, в които се практикува алтернативен начин на живот.
По своите първоначални цели, както и по форми на организация и действие
нововъзникващите движения приличат на новите социални движения в Западния свят.
Те обаче действат в една съвсем различна среда, която слага силен отпечатък върху тях.
Много скоро техните специфични цели минават на заден план и те се сливат в едно
общо движение, насочено към общия им враг – режимът, който не позволява
разгръщане на спонтанна гражданска активност. Основната цел на това общо движение
звучи в най-разпространения лозунг от онова време – “Демокрация”. В този момент
общото гражданско движение може да се разглежда не само като форма на политическо
участие, но и като среда, от която възникват другите политически феномени, защото
претенциите за промяна стават всеобхватни и засягат не само политическата, но и
всички останали обществени подсистеми. По отношение на политическата система те
се свеждат до искания за правова държава, премахване на монопола на
комунистическата партия върху властта, многопартийна система, истински избори,
разделение на властите. По отношение на социално-икономическата подсистема се
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цели допускане на частна собственост, равнопоставеност на всички форми на
собственост и замяна на плановото стопанство с пазарно. По отношение на
социокултурната сфера се настоява за премахване на монопола на комунистическата
идеология, свобода на словото и съвестта, освобождаване на науката, изкуството и
образованието от комунистическите догми. Образецът за промяната е политическото и
обществено устройство на развитите либерални демокрации от Западния свят.
Ако се опитаме да направим още една крачка към задълбочаване на анализа и към
търсене на общата посока на това движение, нейното най-точно описание според мен се
побира в термина “модернизация” в смисъла на Макс Вебер. Българското общество
през епохата на социализма се индустриализира, но остава домодерно в много
отношения и най-вече по отношение на системата на упражняване на властта. М. Вебер
свързва модернизацията с рационализация, която политически предполага легално
господство. Рационализацията, разбира се, предполага и диференциация на
обществената система на подсистеми изпълняващи различни функции и подчиняващи
се на свои специфични логики, а не на командно налагани политически решения
отнасящи се до всичко.
Това задълбочаване на анализа в случая не е самоцелно, а има за задача да открие
разликата в насочеността на движенията в България и в Западния свят. И в двата случая
общите лозунги са “демокрация” и “демократизация”, но всъщност става въпрос за
съвсем различни неща. Движенията в България имат за образец модерните общества и
техните либерални демокрации, докато “новите социални движения смятат последните
за изчерпани и се борят за тяхното преодоляване. Така например протестното движение
в края на 60-те години започва с младежки бунт срещу авторитарното възпитание в
обществото и семейството, т.е. по парадоксален начин неговите политически
претенции са насочени предимно към гражданското общество, докато претенциите на
движението от началото на прехода в България са насочени към създаване на
гражданското общество, свободно от опеката на държавата и политиката. От друга
страна политическото действие в западните движения се схваща не като участие в
някоя от утвърдените политически форми, а като промяна на всички обществени
връзки, като някакво тотално действие. Политиката за тях престава да бъде една от
всички обществени сфери, а се мисли като пронизваща всички тях. Точно от подобна
ситуация се опитват да избягат обществата, разделящи се с тоталитарни режими.
Претенциите на българските движения в този смисъл са в точно противоположната
посока, те искат обособяване на една политическа сфера и освобождаване на всички
останали области от политическата опека.
Нетипичното за модерността разбиране за политика изповядвано от новите социални
движения на Запад е намерило сполучлив израз в тезата на У. Бек (Beck, U. 1993) за
това, че политическото и неполитическото в съвременното, според него “рисково
общество” (Бек, У., 1999), си разменят местата – политизират се въпроси, които засягат
всекидневието, докато въпросите, с които се занимават политическите институции вече
не интересуват никого. Точно обратната е ситуацията в България в началото на прехода
– интересът към политическото устройване на обществото е огромен, а промяната се
схваща не като водеща отвъд хоризонтите на капитализма и представителната
демокрация, а като завръщане към нормалността, т.е. към капитализма и истинската
представителна демокрация. Вниманието се насочва към изграждане на политически
институции, създаване на ново държавно устройство, изграждане на нови партии и
съюзи, а не към пряко действие и пряка демокрация. В този смисъл търсенето на
аналогии между революциите от 1968 в Западния свят и тези от 1989 г. в Източна
Европа (Э. Тиракян, 1991) ми се вижда неоправдано. Аналогия може да се открие не по
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отношение на целите, а по линия на поставянето под съмнение на всички
съществуващи институции и ценности, но в единия случаи това са институциите и
ценностите на модерното общество, а в другия – тези на комунистическото.
Българското общо движение за демократизация от началото на прехода според мен има
по-скоро прилики с либерално-демократичното движение в Европа от ХVІІІ и ХІХ в. и
с революцията от 1789 г., защото основните му акценти са правата на човека и
гражданина и демократизиране на политическата система.
Има още един важен пункт, по който новите социални движения на Запад се различават
от българските движения в началото на прехода. Първите, особено екологичното,
поставят под съмнение ценностите на модерната цивилизация
във връзка с
разочарованието от “проекта на Просвещението” и вярата в прогреса. Център на
внимание става въпросът за страничните последици от бурното развитие на науката и
техниката както и от икономическия растеж за живота на планетата. Това е въпрос за
цената която отделните хора, бъдещите поколения и човечеството като цяло трябва да
платят за прогреса. В този контекст се разполага стремежът към промяна на ценностите
– от материални към постматериални (Ingelhart, R., 1989). Основната категория,
синтезираща тази промяна е “качество на живот”. Това означава освен “зелен” стил на
живот, също и стремеж към себереализация, а не към кариера, към истински и
съдържателни човешки взаимоотношения, а не към гонене на материално богатство на
всяка цена. Подобни нагласи са далеч от разбиранията на участниците в българските
движения от началото на прехода. Изключение може би представляват някои групи,
свързани с младежки субкултури, практикуващи алтернативни стилове на живот, които
обаче нямат значима роля на обществената и политическата сцена в този период.
Съвсем разбираемо е обстоятелството, че общество което дълго време е живяло в
недоимък и дефицити, особено на потребителски стоки, по-скоро е готово да прегърне
потребителските ценности, отколкото “постматериалните”.
Движенията в България от края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ в. –
екологични, правозащитни, младежки, събрани в големия поток на движението за
модернизация, не си поставят за цел преодоляването на модерността, навлизането в
някакво постмодерно, “рефлексивно модерно” (Beck U., Giddens A., Lash, S., 1996) или
друго, измислено от учени, общество, а искат нормалност, разбирана като това което
вече съществува от много години и се е доказало на практика в западните либерални
демокрации. В този смисъл движенията и революциите в Източна Европа не носят нови
идеи (Т. Гартън Аш, 1991). Това, което според мен не трябва да се подценява, е, че те
носят нов опит – опита за това какво означава да се живее в свят, които претендира да
осъществява една теория и най-хуманните мечти на човечеството. В това отношение
революциите в Източна Европа идват от там, накъдето са се запътили много от новите
социални движения – от Утопия.

Гражданските движения днес
През последните няколко години в България започват да се появяват движения, които
сякаш в по-голяма степен се приближават до нагласите на движенията в Западния свят.
Това важи не само за проблемните комплекси, около които съсредоточават своето
внимание – екологията, проблемите на идентичността, правата в новата среда за
комуникация (интернет) - но и за ценностните и политическите нагласи. Ако фокусът,
който събира движенията от началото на прехода е модернизацията в общ план и
изграждането на една либерална представителна демокрация в политически, то
съвременните движения сякаш се лутат в търсене на общ фокус. Въпреки, че не са
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съвсем ясно артикулирани, техните представи за промяна в обществения и политически
ред са насочени към елиминиране на институциите, които се обявяват за корумпирани,
и търсене на преки форми за гражданско участие. Това засега е само нагласа в
българските движения, а не осмислена идеологическа позиция. Те в момента могат да
се разглеждат в рамките на първия от гореспоменатите подходи – само като форми на
политическо участие, а не като движения, поставящи въпроса за някаква обхватна
промяна. В своите действия и претенции българските движения се ограничават до
преките си каузи – защита на природата (За да остане природа в България и др.),
запазване на свободата в интернет, демонстриране на различна идентичност (гейдвижението) – или до конкретни проблеми на засегнатите групи – студенти, майки,
пациенти, пенсионери. В това е основната разлика между тях и движенията от началото
на прехода. Те нямат или не са открили общ враг, срещу когото да се обединят или
обща кауза, за която да се борят. Разбира се днешните движения в България, за разлика
от своите предшественици, разполагат с едно много мощно средство за комуникация и
мобилизация каквото е интернет. Общуването в мрежата все още не е достатъчно добре
проучен от психологията и социологията феномен, но неговите специфики безспорно
слагат отпечатък върху развитието на гражданските движения. Налице е техническа
възможност за много бърза и обхващаща голям брой хора мобилизация. Не трябва
обаче да се забравя, че интернет е само средство, а не цел на комуникацията, ако става
въпрос за гражданско и политическо участие.
За да се разбере спецификата на днешните български движения особено важно ми се
струва вглеждането в идеологията на новите социални движения на Запад, защото може
да се очаква, че тя все повече ще намира привърженици и тук. Движенията
представляват новата надежда на съвременното ляво-радикално мислене. Хабермас
отбелязва, че именно движенията, родени от комуникацията в жизнения свят, могат да
окажат съпротива срещу неговата “колонизация” от страна на икономическата и
политическата система на къснокапиталистическото общество (Habermas, J., 1982).
Уолърстейн, по подобие на Маркс, прогнозира криза и срив на “световната
капиталистическа система” (Wallerstein, I., 1974), но залага не на монолитната сила на
пролетариата, а именно на многообразните и разпръснати движения. Те според него са
“вик на болка” срещу ирационалността на системата, която се налага в името на
универсалната, рационализираща логика. Уолърстейн вижда в движенията едно ново
“плуралистично ляво”, една “коалиция на дъгата”, която може да ускори краха на
системата на глобалния капитализъм, защото може да провежда политика извън
държавните граници, от локалното до глобалното равнище (Уоллерстейн, Им., 1992).
Този мотив се подема от множество автори, свързани с ляво-радикалното мислене, в
дебатите около глобализацията (вж. Симова, О., 2005). Радикализмът се изразява в
отхвърляне на базови предпоставки не само на модерната, но и на цялата европейската
цивилизация. Отхвърлят се разграниченията между човек и природа, публично и
частно, както и бинарните кодове в мисленето. Пледира се за пълна автономия на
човека, за еманципацията му от всичко, свързано с миналото и традицията, и за
създаване на нова глобална идентичност. В политическата сфера радикализмът се
изразява в оспорване на легитимността на всички институции. Възможностите за
замяна на представителната демокрация с демокрацията на прякото участие при това на
глобално равнище се представят като реалистични. Много от идеите на тези “нови
леви” до голяма степен всъщност възпроизвеждат добре забравените стари аргументи и
проекти на анархизма от края на ХІХ и началото на ХХ в. “Новата левица”, така както я
вижда А. Гидънс (Гидънс, А., 1998), се е отказала от битката срещу икономическата
свобода в защита на социалното равенството. Тя е прегърнала свободата във всичките
нейни измерения: икономически (за разлика от старата левица), морални (за разлика от
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консервативната десница) и политически. Така по мое мнение тя се е приближила и
дори сляла с либертарианството (екстремния либерализъм). От тази гледна точка днес
лявото и дясното не се разграничават по добре познатата демаркационна линия
равенство - свобода (Боббио, Н., 2001) , а се завръщат към едно по-старо
разграничение: запазване (на модерния политически и обществен ред) – промяна
(водеща към някакво постмодерно, “рефлексивно модерно” или друг тип ново
общество).
Въпросът е доколко подобни ляво-радикални идеи са адекватни с оглед на ситуацията в
България. Те вероятно могат да запалят въображението на много хора, но това не е
достатъчно, за да се разчита на някаква значима мобилизация на подкрепа. Ако
развитите западни общества страдат или си въобразяват, че страдат от “непредвидените
последици на модерния проект”, то българското общество страда от неговата
незавършеност. Двадесет години след началото на прехода то все още е далеч от
легалното господство и правовата държава, които предполагат не само наличие на
закони и институции, свързани с тяхното създаване и налагане, а реално действие на
тези закони и институции. Ако един от основните мотиви за включване в западните
движения е закостенялостта на партийната система, то у нас тя вече двадесет години не
може да се стабилизира. Само за последните години от 2001 г. до сега на два пъти нови
екзотични партии (НДСВ и ГЕРБ) стигат почти до абсолютно мнозинство в
парламента. Разочарованието от политиката и държавата е огромно, но не защото те се
опитват да “колониализират жизнения свят”, а защото не изпълняват в задоволителна
степен основните си функции. Често недоволството се артикулира като констатация за
“липса на гражданско общество”. Ако изхождаме от класическата представа,
последното е невъзможно без държава, т.е. без налагане на формалното рационално
право. В този смисъл ми се струва, че българският проблем не е липса на гражданско
общество, а липса на държава.
Как на този фон се развиват претенциите на гражданските движения? Ще се спра само
на един емблематичен случай – протестите от януари 2009 г. Ядрото на протеста беше
студентска организация, която протестира по повод убийството на един младеж в
Студентски град, а в последствие постави и други искания във връзка с битови
проблеми на студентите. Пусковият механизъм на този протест беше проблемът за
насилието, но не насилието на полицията над младежи, каквито бяха случаите във
Франция преди две години и в Гърция през зимата на 2008/2009 г., а насилието,
“войната на всеки срещу всеки” между самите граждани, която няма кой да спре. Това е
класическа илюстрация на липсата на държава (от времето на Хобс до днес). Подобни
прояви по повод на аналогични случаи имаше и в други градове (Варна, Пловдив).
Участниците в шествията настояваха за наказание на виновниците, нещо което в
правовата държава се разбира от само себе си. Към протестите пред парламента през
януари 2009 се присъединиха и много други групи – майки, фермери, футболни фенове
– с различни искания или задачи, както и граждани недоволни от политиката на
правителството на С. Станишев. Оказа се, че това пъстро множество както и
различните ядра на протеста не могат да формулират и излъчат никакви артикулирани
послания с изключение на звучащото доста абсурдно – “управляващите да се махат, но
не искаме и опозицията”, “протестът е неполитически” и т.н. В многобройни медийни
изяви лидери на протеста говореха за пряко участие на гражданите във вземането на
решения и контрол от тяхна страна, за референдуми по важни въпроси и т.н. С други
думи, налице е опит да се борави с част от идеологическия арсенал на новите социални
движения. Резултатът обаче беше комичен, защото като лекарство се предлага това,
което е причинило болестта на българското общество – липсата на политическа воля,
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липсата на функциониращи институции, които никакво гражданско участие не може да
замени.
За разлика от този масов епизод екологичните движения изглеждат по-адекватни на
ситуацията, поне доколкото се занимават с конкретните си каузи – опазването на
природата, борбата с презастрояването на Черноморието и планинските курорти.
Вероятно и сред тях ще се появят идеолози, които ще се опитват по подобие на
радикалните кръгове в западните движения да използват екологичната проблематика
като средство за радикална критика. Но в България критиката на модерното общество с
либерална демокрация поне в близко бъдеще според мен е обречена, доколкото ние все
още не сме достигнали до такъв вид общество и до такъв функциониращ политически
модел. Образецът все още са развитите западни страни, а не някакво ново,
неосъществено до сега обществено състояние.
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Някои политически аспекти на етническите отношения в
България през последните 22 години
Михаил И. Иванов
Навършването на 20 години от падането на Берлинската стена и свързаното с това
знаково за цяла Европа събитие отстраняване у нас от власт на Тодор Живков
активизира дискусията за смисъла на този процес, който като че ли всички свикнахме
да наричаме „преход”. Безспорно с проведения на 10 ноември 1989 г. пленум на
Централния комитет на Българската комунистическа българското общество започна
ускорено да променя своя характер и днес то е радикално по-различно от обществото, в
което живеехме преди 20 години. Промените са в най-различни направления, всяко от
които значими, и затова не е учудващо многообразието от интерпретации на въпроси
като: „Преход от какво към какво?” или: „Завършил ли е преходът или не?” и т. н.
Различията са неизбежни и са породени от това кой на какви аспекти на
осъществяващия се (или може би осъществил се?) процес поставя ударението.
Така например за едни основното е в разграждането на тоталитарната система,
характеризираща се с авторитарна централизация на властта (със сливане на
Комунистическата партия с държавата), при което средствата за производство са
държавна собственост и разпореждането с националните ресурси е в ръцете на
малобройна върхушка около „първия партиен и държавен ръководител” – този процес
на разграждане се разглежда в контекста на разпадането на съветския военнополитически и икономически блок и преориентацията на източно-европейските страни
към европейското и евроатлантическо политическо, икономическо и военно
пространство. Според тази гледна точка изброените основни исторически задачи в
България са изпълнени и следователно „преходът” е приключил. (Жельо Желев)
Според други нещата трябва да се погледнат по-опростено - основното в „прехода”,
казват те, е смяната на социалистическата система с капиталистическа, разбирана като
смяна на характера на собствеността – от държавна в частна. Тази смяна у нас е
осъществена и следователно „преходът” е приключил. (Андрей Райчев)
Трети, наред със смяната на характера на собствеността, поставят ударение върху
смяната на еднопартийната с многопартийна политическа система като основно
условие за демократично развитие на обществото. Това също е осъществено.
Що се отнася до отговора на въпроса „От какво?”, т . е. от какво начално състояние
започва процесът на осъществяващите се промени, то по отношение на него
съществени различия общо взето няма и това е съвсем естествено – всички знаем в
какво състояние се намираше нашето общество преди 20 години: сателитно положение
в съветския геополитически блок, авторитарен еднопартиен режим, държавна
собственост и централизирана („планова”) икономика, при което с ресурсите на
страната и резултатите от труда на хората се разпорежда тясно ограничен партиен кръг,
„социалистическа” етнокултурна унификация на населението, масово системно
погазване на основни човешки права, смазване в зародиш на всеки опит за несъгласие и
противопоставяне. И едва ли някой би оспорил, че по всички тези пунктове през
изминалия период е настъпила радикална промяна.
Различията се проявяват, когато се съсредоточим върху въпроса „Към какво?”, т. е. кои
са характеристиките на „новото” състояние, възникнало (или което се очаква да
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възникне) в резултат на прехода. Можем ли обаче ясно да характеризираме това „ново”
състояние (състоянието, към което се стремим), така както по-горе това беше
направено по-отношение на изходното състояние. Каква всъщност е целта на прехода?
Достатъчно ли е например, ако кажем, че същността на „прехода” в областта на
икономиката е в това да се раздържави собствеността и се премине към икономически
отношения, основаващи се на частната собственост. Не трябва ли към това да се
добави, че преходът към частна собственост трябва да се съчетае с изграждането на
такива обществени механизми, които ефективно да гарантират реална пазарна
конкуренция, при която самостоятелни и независими икономически субекти се
съревновават равнопоставено в областта на производството, търговията и услугите,
като в същото време е осигурена и защита на социално уязвимите групи. Защото без
това допълнение ще можем ли да говорим за регулиращата роля на пазара, като
основно необходимо условие за устойчиво икономическо развитие на обществото.
Разбира се така разширена целта не е достижима в нейния абсолютен смисъл (тя
съответства на едно асимптотично състояние), но ние бихме имали ориентир, към
който обществото се стреми, ще сме стимулирани да въведем мяра до каква степен сме
се приближили към нея. Защото само по себе си това, че собствеността е частна, не
може да ни предпази от вмешателства върху икономическите отношения,
осъществявани например корупционно чрез държавата от олигархични мрежи в
интерес на определени икономически субекти за сметка на други. С други думи целта е
капиталистическа икономика, основаваща се на пазарно регулиране и при защита на
уязвимите групи, а частната собственост е само едно необходимо, но не и достатъчно
условие за постигането на тази цел. Тези разсъждения звучат елементарно, но
протеклата в нашето общество дискусия по повод на годишнината от началото на
промените, а и, което е от първостепенно значение, самото състояние на
икономическите отношения у нас (или по-точно отношенията в триъгълника:
политически субекти – държава – икономически субекти) ги прави актуални и дава
основание те да бъдат напомнени.
По същия начин, правейки аналогични уговорки, ние можем да кажем, че в
политическата област целта на промените е постигането на политически плурализъм, за
което многопартийната система е едно необходимо но не достатъчно условие, защото
устойчиво демократично развитие не може да се постигне без да се гарантират условия
политическите субекти да се съревновават равнопоставено за участие в управлението.
Що се отнася до етническите отношения, на които е посветен този текст, същината на
започналите в края на 1989 г. промени може да бъде формулирана (отново със
съответните уговорки) като слагане край на провежданата асимилационна партийнодържавна политика, целяща етнокултурна унификация, въвеждане на гаранции за
етнически плурализъм, при който се осигуряват условия отделните индивиди и групи
от индивиди да могат да съхраняват и развиват своята идентичност, включително
своята етническа идентичност, и същевременно се полагат грижи за успешното
функциониране на националния обществен организъм, взет в неговата цялост и
единство.
Ако се приеме така изложения подход, от направените разсъждения следва, че да се
говори за край на „прехода” строго погледнато е лишено от смисъл. Става дума за
процес с отворен край или по-точно - с асимптотично крайно състояние, дефинирано от
целите, които се поставяме, и въпросът всъщност е до каква степен сме се придвижили
към това състояние. Според автора на този текст в нашето общество трябва ясно се
осъзнае, че се намираме все още в самото начало на пътя.
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Анализирайки събитията от преди 20 години, ще бъде грешка, ако ограничим своите
разсъждения в тесните рамки на българските граници. Тенденциите, които се изявиха у
нас в края на 80-те години са само част от по-общи тенденции. В края на краищата
падна не само комунистическият режим в България. Паднаха комунистическите
режими във всички европейски социалистически страни от съветския блок и е много
малко вероятно да се предполага, че ние бихме могли да правим изключение. Ето защо
датата, която символизира началото на прехода от комунистическо към демократично
общество за цяла Източна Европа, включително за България, това е 9 ноември 1989 г. –
денят, когато беше съборена Берлинската стена, а не следващият ден – 10 ноември,
когато началото на промените в България беше поставено с вътрешнопартиен преврат.
Нека сега, изхождайки от този мащаб на събитията по онова време, да насочим своето
внимание към конкретната реализация на българския случай. Наша специфика в
сравнение с другите европейски социалистически страни е голямото тегло и съответно
– влияние, на Българската комунистическа партия като основен инструмент за
поддържане на авторитарната власт. (В края на 1989 г. в тази партия членуваха над 900
хиляди души, което е повече от 10 % от цялото тогавашно население на България.) Ето
защо анализирайки влиянието на различните обществени сили, довели до
Ноемврийския пленум, ние трябва да се опитаме да видим най-напред процесите и
тенденциите в самата партия.
Не е без значение, че през 80-те години сред част от членската маса на
Комунистическата партия станаха по-ясно изразени известни демократични тенденции.
Израз на тези тенденции е активното включване на партийни членове в движението на
неформалите, което се разгърна през 1988 и 1989 г.
Що се отнася до управляващите среди по това време, сред тях се очертават три основни
кръга (това става ясно видимо след началото на промените). Между тези кръгове се
води борба за това, чия алтернатива да надделее в развитието на обществото,
включително и по въпросите на етническата политика:
Кръгът около Александър Лилов, тогавашен член на Политбюро, провежда лява
реформаторска политика, насочена към запазване на социалистическата система,
търсейки пътища за нейното демократизиране. Загрижени, че България е изолирана на
международно ниво заради асимилаторската политика на режима на Тодор Живков, те
смятат връщането на мюсюлманските имена като нужна стъпка за изваждането на
страната от изолация.
Вторият кръг е консолидиран около Георги Атанасов, министър-председателят, който
подкрепя свалянето на Живков от властта, но който е изградил важна част от кариерата
си в периода 1984-1989 г. въз основа на водещата си роля във „Възродителния процес”
и кампанията по масовата смяна на имената. Този консервативен кръг е против
всякакви по-радикални промени и оказва много силна съпротива да се даде
легитимност на използването на мюсюлманските имена. Те организират
националистически протести срещу подготвените от Александър Лилов решения на
пленума на Комунистическата партия от 29 декември 1989 г., целящи насилствено
отнетите мюсюлмански имена да бъдат върнати.
Третият кръг се олицетворява с името на Андрей Луканов, водеща фигура в
„реформаторското” крило на партията, но също така и човек, заинтересован от
разграждането на социалистическата система и трансформирането й в
капиталистическа, по начин при който властта ще остане в ръцете на управляващата
дотогава върхушка, като на първо време тя се трансформира от политическа в
икономическа. За това той използва влиянието си като министър по външно
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икономическата политика и връзките си с българските и съветски специални служби.
Вероятно тук, макар и в известна степен условно, трябва да се причисли групата,
свързана с Огнян Дойнов, която стои по-самостоятелно, разграничавайки се в редица
случаи от действията на Андрей Луканов и хората около него.
Стремежът на така наречените“реформатори” е да приспособят България към
протичащите промени в международните отношения след подписването през 1975 г. на
Заключителния акт от Хелзинки (който обвързва границите на Съветския съюз, Полша
и Германската демократична република със спазването на правата на човека в
социалистическите страни), както и към провежданата от 1985 г. в Съветския съюз
политика на “перестройка”. От друга страна “реформаторите” насочват своите
действия към ускорено създаване на икономически субекти, които да действат на
пазара извън България. Това се прави с държавни средства и с активното участие на
българските специални служби и във взаимодействие със специалните служби на други
социалистически страни. Тази активност се разпростира и на международния черен
пазар – наркотрафик, незаконен реекспорт, търговия с оръжие, пране на пари. На този
разгърнал се “бизнес” съществуващата социалистическа рамка все повече пречи и
новопоявилите се “социалистически бизнесмени” се очертават като важна
заинтересована сила за промяна на статуквото. На родения от социализма и изнесен
навън мафиотски “капитализъм” социалистическата риза се оказва тясна и трябва да
бъде разкъсана. Така се създават предпоставки промяната да се осъществи по начин,
при който големи дялове от държавните средства да преминат в частните ръце на
представители на свързани с комунистическата върхушка кръгове (по правило
принадлежащи към специалните служби и средната партийна номенклатура), като
политическата власт на първо време бъде трансформирана в икономическа власт.
Много важно е да се подчертае, че за разлика например от Милошевич в Югославия,
който иска да запази политическата власт, икономически ориентираната група около
Луканов прави съзнателен избор да отстъпи известни позиции в политическата област,
за да запази свобода на действие при трансформацията на икономическата система,
така че в новата ситуация икономическите позиции максимално да бъдат запазени от
управляващата дотогава върхушка.
Специфика на българския случай е също така, че у нас в края на 80-те години няма
реални обществени и икономически сили, които да се противопоставят на това
развитие.
След промяната на 10 ноември „консерваторите” около Георги Атанасов са зад
формирането на български националистически политически формации, инспирирайки
мощна протестна вълна в районите със смесено население срещу решенията от 29
декември. От друга страна „реформаторите” около Луканов съдействат за възникването
и утвърждаването на партията на българските турци - Движението за права и свободи.
Създадените по този начин два „полюса” са хвърлени в привидна борба едни срещу
други. Така е стеснено политическото пространство на новопоявилите се демократични
формации и в същото време в лицето на ДПС е изграден устойчив политически субект,
на който се залага да играе впоследствие важна роля в икономическото развитие и
трансформацията на властта. Ето как под повърхността етническите отношения са
манипулирани в името на властовите и икономически интереси на кръга около
Луканов.
Описаните по-горе схематично тенденции, макар и да имат важно значение за хода на
събитията у нас, не могат да бъдат наречени съпротива срещу комунистическия режим
като такъв. Те се развиват или вътре в самата Комунистическа партия или в пряка
връзка с нея. В същото време за значими антикомунистически сили в България по това
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време не може да става и дума – те са смазани със силата на сталинския
следдеветосептемврийски терор и с репресиите по времето на така наречения “култ към
личността”. Епизодично проявяващото се българско дисидентство през 60-те, 70-те и
началото на 80-те години (в повечето случаи свързано с демократично настроени
кръгове в самата комунистическа партия и обикновено като реакция на събития,
ставащи извън нашата страна) е несравнимо по-слабо от дисидентските движения в
страни като Унгария, Полша, Чехословакия, Югославия и самия Съветски съюз.
На този фон не може да не се открои възникването и развитието през 1988 г. и 1989 г.
(до 10 ноември) на редица неформални сдружения с по-ясно или по-слабо изразена
насоченост срещу тоталитарната същност на режима. Става дума за “Независимото
дружество за защита на правата на човека” (16 януари 1988 г.), “Обществения комитет
за екологична защита на Русе” (8 март 1988 г.), “Комитета за защита на религиозните
права, свободата на съвестта и духовните ценности” (19 октомври 1988 г.), “Клуба за
подкрепа на гласността и преустройството” (3 ноември 1988 г.), “Регионалната група за
гражданска инициатива в Русе” (25 декември 1988 г.), “Партията на зелените във
Враца” (януари 1989 г.), “Независимия профсъюз “Подкрепа” (8 февруари 1989 г.),
“Независимото сдружение “Екогласност” (11 април 1989 г.), „Комитета 273” (лятото на
1989 г.), “Клуба на репресираните след 1945 г.” (септември 1989 г.). (Ползвани са данни
от различни източници, включително: Валентин Даневски, “Политически партии,
движения и организации в България и техните лидери”, Енциклопедия “София Прес”,
София, 1990, както и интернет-справочника “ОМДА”.)
Тези сдружения се характеризират с известна противоречивост – в много от тях е
силен реформаторският дух в рамките на социалистическата система (да се върнем към
“оригиналните социалистически идеи”, да се изчистят “извращенията” и т. н.), други
имат по-ясно изразен антикомунистически характер. Инфилтрацията на агенти на
Държавна Политиката на режима към неформалните движения е двойствена:
От една страна върху тях се оказва натиск, като те биват заклеймявани като
„родоотстъпници и предатели” (по личните указания на Тодор Живков), срещу тях се
води в медиите и обществото масирана пропаганда, провеждат се така наречените
„профилактични беседи”, извършват се арести, интернирания, водят се следствия, има
случаи на съдебни дела, довели до ефективни присъди на лишаване от свобода.
От друга страна властите полагат целенасочени усилия да бъдат разединени и
противопоставени радикалните и последователни антикомунисти срещу тези които са
за демократизация, но в условията на съхранена социалистическа система, като първите
бъдат максимално ограничени в техните действия и изолирани (за това могат да се
приведат не малко примери).
Но независимо от тези уговорки може да се каже, че в навечерието на събарянето на
Берлинската стена именно неформалните сдружения са основната форма на
демократична съпротива срещу комунистическия режим в България. Що се отнася до
традиционните
некомунистически
партии,
като
Социалдемократическата,
Демократическата и други, тяхното възстановяване е в ход като процес още от лятото
на 1989 г., но те успяват да се изявят едва след 10 ноември.
Нека сега в този контекст разгледаме връзката между борбата на турците и помаците в
България в защита на своята идентичност и протичащите през 80-те години процеси,
довели до падането на комунистическия режим .
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Съпротивителното движение на турците и помаците в България срещу провежданата
към тях асимилационна политика на режима преминава през различни етапи и има
различни форми на проява.
В началото (първата половина на 70-те години при помаците и средата на 80-те години
при турците) съпротивата има предимно стихиен характер – като спонтанна реакция
срещу упражненото насилие. Тогава то приема и крайни, включително и насилствени
форми. Известни са прояви на тероризъм, някои от които довели до невинни жертви,
както и на протурски национализъм. Протурският национализъм по това време е
съвсем закономерна реакция и не трябва да учудва никого – изпадналите в беда турци в
България търсят в Турция и в международната общност закрила срещу насилниците.
Правят се и някои опити за организирана нелегална съпротива, които властите смазват
в зародиш – „Ленинската комунистическа партия на турците в България” с ръководител
Авни Велиев (ликвидирана през септември 1984 г.), организацията в Момчилград с
ръководител Осман Салифоглу, която ръководи масовата съпротива в града на 26 и 27
декември 1984 г., “Дългата зима” с ръководител Мохамед Юсеинов Юсуфов-Узункъш
(създадена през януари 1985 г.), организацията на журналиста Халим Пасажов (Пасач)
(създадена през юни 1985 г.), „Турското национално освободително движение в
България” (създадено през юли 1985 г. и ликвидирано през юни 1986 г.) с ръководител
Неджметин Хак, към което е привлечен и бъдещият ръководител на Движението за
права и свободи Ахмед Доган и други. Всички тези организации съществуват за малко
време без да могат да разгърнат дейността си (относително по-разгърната е само
дейността на “Турското национално освободително движение”). Участниците са
арестувани, много от тях са подложени на жестоки мъчения и след съдебни процеси –
хвърлени в затвора. (Ползван е предимно Архива на МВР.)
През 1988 г. съпротивата на турците и помаците навлиза в нов етап. Тогава те свързват
своята борба с борбата на неформалните сдружения, ставайки част от общото движение
против тоталитарния режим. През втората половина на 1988 г. започва навлизане на
борещи се срещу „Възродителния процес” турци и помаци в Независимото дружества
за защита на правата на човека (първи са Зейнеп Ибрахимова, която става координатор
на Дружеството за тогавашната Варненска област и семейство Бабечки). По същото
време - на 13 ноември 1988 г. във Врачанско се учредява Демократичната лига за
защита на правата на човека в България с председател Мустафа Юмер и секретари
Сабри Искендер и Али Орманлъ. През април 1989 г. в Джебел излезлият от затвора
Авни Велиев основава “Дружество за подкрепа – Виена 89”. Почти по същото време в
Казанлъшко се основава Мюсюлмански стачен комитет, с ръководители братята Ибрям
и Ферхат Рунтови (Ибрям Рунтов става говорител), който комитет е пряко свързан с
Независимото дружество.
Отхвърляйки нелегалните форми на борба, ръководителите на Лигата разпращат
нейната програма до правителствените институции, до средствата за масова
информация и до посолството на Великобритания и искат регистрация на
организацията. Лигата, Независимото дружество, „Виена 89” се стремят към
максимална гласност на своите цели и дейност, което те постигат въпреки пречките на
властите, като се свързват и предават информация по радио Свободна Европа, както и
по Дойче веле и ВВС. Тези неформални сдружения ясно декларират, че тяхната борба е
част от борбата за демократизация на обществото като цяло. Те пряко свързват
исканията си за гарантиране на малцинствените права в България с изпълнението на
договореностите, приети на завършилата в рамките на Хелзинкския процес на 15
януари 1989 г. във Виена Среща за сигурност и сътрудничество в Европа и с
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насрочената от 30 май до 23 юни в Париж в рамките на същия процес Конференция по
човешкото измерение.
Многобройни са примерите, които показват че борещите се за своето право на
идентичност турци и помаци сливат своята борба с борбата на зараждащата се
демократична опозиция, превръщайки се в неразделна част от нея: На 16 януари
започва гладна стачка на шестима дейци на Независимото дружество в подкрепа на
гладната стачка на Петър и Вера Манолови, между които са Зейнеп Ибрахимова и
семейството на Юсуф и Зайде Бабечки. Впоследствие към гладната стачка се
присъединяват още 19 мюсюлмани. В отговор режимът експулсира Зейнеп Ибрахимова
и семейство Бабечки. Малко по-късно мюсюлмани от Търговище декларират по радио
“Свободна Европа” своята подкрепа на ръководителя на Независимото дружество Илия
Минев. През април 1989 г. шестима мюсюлмани от село Долно Изворово, Казанлъшко,
между които Рамадан Рунтов и неговите двама сина, обявяват гладна стачка в подкрепа
на гладната стачка на Николай Колев Босия.
Трябва да се прочетат програмата на Лигата и декларациите на нейните ръководители и
активисти, за да се разбере дълбоко демократичния характер на тази организация. Те са
за добри отношения между българи и турци, за гарантиране на човешките права в
България за всички и в този контекст - за гарантиране на малцинствените права, за
преход към демократично управление на страната. Характерна илюстрация на
демократичните позиции на турските неформални организации от 1989 г., е
Обръщението към българския народ, прочетено на 4 юни 1989 г. по радио „Свободна
Европа” от председателя на Демократичната лига за защита на правата на човека в
България Мустафа Юмер. (Виж сборника с интервюта и репортажи от архива на
журналистката от радио „Свободна Европа” Румяна Узунова, озаглавен „Някога, в 89а”, съставител: Лиляна Александриева, Президентска библиотека, Фондация „Д-р
Желю Желев”, 2007.) Ето един пасаж от него:
“Драги съотечественици, сънародници и борци за демокрация и коренно обновление на
българското общество,…. недалновидната и насилническа асимилаторска политика на
режима създаде в България крайно опасна и тежка обстановка. При тази ситуация
трябва да се сплотят всички демократи в редиците на създадените неформални
организации, които, координирайки своята дейност, да засилят борбата против
античовешката политика на властта. Времето сега изисква борбата за демократизация
да се слее с борбата за запазването и съживяването на малцинствата в страната.
Формите на борбата трябва да бъдат само законни и мирни. Никакъв терор, никакво
насилие, никакъв саботаж. Съществуващата Конституция в България и различните
международни документи дават достатъчни права за защита на личността и общностите
от хора с различни мирни средства…Терористичният режим в България веднъж за
винаги трябва да разбере, че времето не работи за тях. Варварските и средновековни
методи ще дадат само обратен резултат. Единствен спасителен път за тях е да седнат на
Кръглата маса за преговори с представителите на неформалните организации за
извеждане на страната от дълбоката социалнополитическа, икономическа и духовна
криза.”
По този начин демократичната съпротива на турците и помаците в България се
утвърждава през 1989 г. като много важна част на демократичната алтернатива на
тоталитарния комунистически режим. Същевременно трябва да се каже, че и от своя
страна неформалните сдружения се включват в подкрепа на тяхната борба:
Ключова е ролята, която играе “Независимото дружество за защита на правата на
човека”. До началото на януари 1989 г., когато Лигата успява да разгърне своята
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дейност, именно в рамките на Дружеството се изграждат първите организирани групи
на демократична съпротива на турците и помаците в България. С тези групи активно
взаимодейства до неговото експулсиране от страната секретаря на Дружеството Петър
Манолов. В непосредствена връзка с Дружеството е бившият затворник и политически
емигрант във Франция Петър Бояджиев, по чийто телефон се осъществява денонощна
телефонна връзка с неформалите – турци и помаци. Записаните от Петър бояджиев
разговори той предоставя на западните средства за информация и преди всичко на
радио „Свободна Европа”. През май и юни 1989 г. са арестувани и държани до 4
септември в ареста шестима активисти на Дружеството: Константин Тренчев
(ръководител на “Подкрепа”), Христофор Събев (ръководител на Комитета за
религиозни права), Хасан Бялков (ръководител по това време на Мюсюлманския стачен
комитет), Николай Колев Босия, Антон Запрянов и Тодор Гагалов (заместник
председател на “Подкрепа”). Срещу тях е образувано следствено дело с обвинение, че
са подстрекавали и подкрепяли борбата на мюсюлманите в България. На 18 август 1989
г. във Варна е произнесена присъда срещу членовете на Дружеството Шукри Шерифов
и Али Топалов и Марлене Ливиу (българка с румънски произход), които разгласяват
през месец май по “Свободна Европа”, ВВС и Дойче веле написано от тях “Обръщение
към българския народ” против асимилационната политика на режима.
Борбата на турците намира подкрепа и в Клуба за подкрепа на гласността и
преустройството. Членове на Клуба инициират Обръщение, подписано от 120
интелектуалци, връчено на 18 юли в Народното събрание и прочетено по радио
“Свободна Европа”, в което настояват за слагане на край на асимилационната политика
на управляващите към турското малцинство. По “Свободна Европа”, Дойче веле и ВВС
се четат текстове от името на неформалните сдружения или отделни техни членове в
защита на турското малцинство. Широка популярност сред българските турци и
помаци със своите вълнуващи текстове в защита на тяхното човешко достойнство
придобиват Радой Ралин, Блага Димитрова и Антонина Желязкова.
Майските протести през 1989 г. (щафетни гладни стачки, походи, демонстрации,
митинги), които са връх в борбата на турското население в България за демокрация и
човешки права, са организирани от Демократичната лига, Независимото дружество,
Дружеството „Виена 89” и Мюсюлманския стачен комитет, които действат съвместно
или в тясно сътрудничество помежду си. Тези протести са най-внушителната изява на
съпротива срещу тоталитарния комунистически режим в България през втората
половина на ХХ век. Това е основният български принос за събарянето на Берлинската
стена.
От определящо значение за мирното демократично развитие след началото на
промените, както и за излизането от етническата криза, е обстоятелството, че борбата
на българските турци и помаци за техните права, особено през нейния втори етап, е
част от общата борба за свобода, човешки права и демокрация, че техните неформални
сдружения са част от демократичната опозиция срещу тоталитарния комунистически
режим.
На 9 май 1989 г. органите на Държавна сигурност предприемат действия за
експулсирането на ръководителите на Демократичната лига Мустафа Юмер и Али
Орманлъ. Това поставя началото на масово експулсиране в следващите дни и седмици
на активисти на Демократичната лига за защита на правата на човека в България,
Независимото дружество за защита на правата на човека, “Виена 89” и Мюсюлманския
стачен комитет. Не са известни източници, в които да се привеждат точни данни за
насилствено изгонените и затова е трудно да се оцени техния брой. По някои оценки те
са около 5000.
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По този начин демократичното движение на турците и помаците в България е лишено
от своите водещи представители. Това дава своето решаващо отражение след
отстраняването на Тодор Живков от властта, когато се чувства осезаемо липсата на
активистите на неформалните организации на турското малцинство в най-важните
първи стъпки при осъществяването на демократичните промени. Така се създава
вакуум, който след 10 ноември с активното участие на “реформаторите” и свързаните с
тях среди в специалните служби е запълнен в голяма степен от агенти на Държавна
сигурност. Така например във Великото Народно събрание от общо 23 в началото и 20
в края на мандата членове на Парламентарната група на Движението за права и свободи
по данни на Комисията на Евтим Костадинов 10 депутати принадлежат към
специалните служби (или 50 %). (За сравнение - общо за 400-членното Велико народно
събрание агентите на ДС са 60 души или 15 %.) Трябва да се подчертае освен това, че
редица от останалите в България дейци на съпротивата срещу “Възродителния процес”
(излезли от затворите и Белене) още през първата половина на 1990 г. са изтласкани от
ръководните позиции в ДПС.
Последвалите събития показват, че етническият проблем и законният стремеж на
мюсюлманите да бъдат възстановени техните права ще бъдат експлоатирани при
осъществяването на промените, за да надделее в последна сметка, като следствие
разбира се и на други фактори, формиралият се около Луканов политикоикономически
кръг. Като резултат днес, 20 години по-късно, ние виждаме как завладените в тези
първи дни след ноември 1989 г. от този кръг позиции са се трансформирали в трудно
преодолимо дори в рамките на Европейския съюз господство на новосъздадените
олигарси.
Експлоатирането за користни политически цели на проблемите в етническите
отношения, унаследени от комунистическия режим, може да бъде наблюдавано още
при началните действия за възстановяване на правото на етническа идентичност в края
на 1989 г. и началото на 1990 г.
Първото решаващо усилие е направено със споменатите вече решения на партийнодържавното ръководство, останали в историята като „Решенията от 29 декември 1989
г.”. С тези решения се постановява гарантирането на правото на свободен избор на име,
на свободно вероизповедание, на етнокултурни и езикови права. На Народното
събрание се предлага да амнистира всички осъдени по политически причини за
противопоставяне срещу асимилационната политика на тоталитарния режим. Срещу
тези решения се надига националистическа вълна, която е инспирирана от определени
среди в Комунистическата партия и органите за сигурност, като се използват
настроенията на консервативните среди в партията срещу демократичната насоченост
на протичащите процеси, както и засилите се през лятото на 1989 г. отрицателни
нагласи сред част от обществото към турското население. С прякото участие на тези
среди се роят многобройни посткомунистически националистически партии и
организации като Общонародния комитет за защита на националните интереси,
Дружеството „Родолюбие”, Отечествената партия на труда, ВМРО. Тяхната обществена
енергия е насочена срещу нововъзникналата демократична опозиция в лицето на Съюза
на демократичните сили. Националистическият протест, оглавяван в редица случаи от
местни дейци на Комунистическата партия, консолидиран в първите дни на 1990 г.,
многократно излиза на улицата и впоследствие през 1990 и 1991 г. – протестни
митинги, стачки, шествия, автомобилни рейдове към София и други краища на
страната, граждански неподчинения. Придобилият етнически очертания конфликт,
който, трябва да се подчертае, е по същество политически конфликт, рискува да излезе
от своите макар и бурни, но мирни форми и се трансформира в насилствен етнически
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сблъсък. Контролираните от Комунистическата партия медии усилват напрежението в
обществото, преувеличавайки опасността, за да се използва тя като плашило за
политически натиск. Това има като резултат две главни следствия:
Първо. Някои от дейците на Съюза на демократичните сили, който в първите дни от
своето съществуване има ясна и активна позиция за разследване на престъпленията на
режима на Тодор Живков при осъществяваната от него асимилационна политика, както
и за възстановяване и гарантиране на етнокултурните права, се подават на този натиск.
Започва да надделява страхът, че последователната политика за защита на човешките
права в тази област може да се сблъска с националистическите настроения сред част от
потенциалните избиратели на Съюза. (Още повече, че по това време се възстановяват
или възникват нови крайно десни националистически формации като например
Българската национално-радикална партия.) Така СДС се отказва да настоява
етническата проблематика да се обсъжда на Кръглата маса в началото на 1990 г. и тази
тема отпада от дневния ред на Масата.
Второ. Развихрилият се посткомунистически националистически натиск влияе
етномобилизиращо върху турското население. Действа правилото, според което
етноцентризмите взаимно се усилват. Още повече, че етнокултурните права още не са
възстановени, а раните от „Възродителния процес” са пресни. Турците са изгубили
доверие, че техните права могат да бъдат защитени от другите партии. В резултат на
провеждането години наред асимилационна политика от предишния режим доверието
между турци и българи, между християни и мюсюлмани е нарушено. При тези условия
влиянието на възникналото в началото на януари 1990 г. Движение за права и свободи
се разраства лавинообразно сред турците в България. То се проектира сред голяма част
от турското население като „нашата” партия.
Тези два ефекта имат дългосрочно действие. През следващите години етническата
политика на СДС е противоречива. Действията му за утвърждаване на съвременните
международни стандарти за защита на малцинствата се сменят от дълги периоди на
пренебрегване и омаловажаване на етническите проблеми. И след разцепването на
Синята партия, възникналите в резултат на това две десни политически формации –
СДС и ДСБ, нямат и досега ясно формулирана и последователно провеждана етническа
политика.
От друга страна Движението за права и свободи, около което се консолидират (макар и
на приливи и отливи) голяма част от турците и по-общо – мюсюлманите, в нашата
страна, заема трайно място на политическата сцена, давайки значителен отпечатък
върху посткомунистическите процеси.
Вялата и неефективна етническа политика на българските правителства и запазващият
се нисък социален статус на турското и помашкото население са важен фактор за
устойчивото политическо присъствие на Движението през 90-те години на миналия век,
за да постигне то силна властова позиция чрез участието си в две последователни
коалиционни правителства (2001 - 2009 г.).
Влиянието на политическите спекулации в етническата област става особено силно по
време на предизборна борба. Нееднократно през тези двайсет години сме били
свидетели на формулата: двама се карат – третият губи. Разчитайки на политическа
мобилизация на основата на антитурски настроения сред част от избирателите една или
повече партии етнизират политическото противопоставяне, търсейки сливането в
масовото съзнание в единен образ на „вековния враг” турците в България, ДПС и
Турция. Това води до капсулация на турците и помаците и консолидацията им около
ДПС, което в отговор отвръща целенасочено с етнизиране на своята пропаганда,
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акцентирайки, че турското малцинство е застрашено и се нуждае от защита. Така двете
страни в инсценирания конфликт се усилват, при което от това губят всички останали
политически субекти. Този модел успешно проработи в противопоставянето между
БСП и ДПС на парламентарните избори през 1991 г. и общинските избори през 1995 г.,
между Атака и ДПС на парламентарните избори през 2005 г., между ДПС от една
страна и Атака и Ред, законност и справедливост от друга (тези две партии даже
видимо се конкурираха коя повече да спечели от етническото противопоставяне) на
парламентарните избори през 2009 г.
Наличието на достатъчно голямо и редовно активирано твърдо електорално ядро
гарантира на ДПС постоянно присъствие в парламента и ангажимент в изпълнителната
власт по време на четири правителства досега. Тази осигуреност на „постоянно
политическо присъствие”, на устойчивост и статичност,
поражда рискове за
демократичния характер на партията, тъй като подхранва демотивация в нейното
ръководство за демократично развитие. Това в някаква степен обяснява наблюдаваните
силно изразени авторитарни тенденции в тази политическа формация.
През първите години на прехода, а и впоследствие ДПС дава своя принос
етническия мир чрез своето влияние сред турското население, разграничавайки се
прояви на протурски национализъм, ангажирайки се в определени случаи
утвърждаването на международните демократични стандарти за защита
малцинствата.
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От друга страна, особено през последните десетина години, Движението все по-активно
и по-неприкрито демонстрира пряката обвързаност на своите властови ресурси с
активно участие в икономическия живот. Тази му изявеност едновременно и на
властови политически субект и на икономически играч се превръща във все по-голяма
пречка за освобождаването на нашия политически живот от клиентелизма и
корупцията. Това поражда несъмнено социални противоречия, които поради
представата сред част от обществото за етническия характер на ДПС се привиждат сред
широки слоеве като етнически. Така се формира хранителна обществена среда за
популисткия национализъм, който се представя като антипод на Движението за права и
свободи. А съчетанието на тенденции на авторитаризъм и клиентелизъм води особено в
районите със смесено население на фрагментация на обществото на про-ДПС и антиДПС, като етническия характер на това разделение на места е по-силно очертан, докато
другаде започва да се размива, в зависимост и от процесите на модернизация сред
турското население.
Смесването за забележим период от време от страна на ДПС на концентрирана
политическа власт с етнически безцветната сред върховите играчи икономическа
активност прави спорно твърдението за обвързаността на Движението със социалноикономическите интереси на турското население, което продължава да бъде ясно
очертана група в неравностойно положение според средните количествени измерители
на социалния му статус. Ако това се съчетае с наблюдението за изключително слабата
активност на ДПС за съхранението и развитието на културната идентичност на
турското и другите малцинства у нас, може да се постави въпрос доколко неговата
политика въобще е ориентирана към проблемите на защитата на етническите
малцинства като предпоставка за взаимната интеграция на различните етнически
съставки на българската гражданска нация.
Понастоящем Движението за права и свободи е изправено пред остри вътрешни
противоречия:
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между бедния етнически електорат, който гарантира устойчивото присъствие на
Движението в политическия живот, и етнически безцветния олигархичен крупен
капитал, чийто интереси ДПС видимо налага в обществото през дълги периоди
на посткомунистическия преход;



между силно централизирания авторитарен характер на тази лидерска партия и
необходимостта от по-нататъшна демократизация на нашия политически и
обществен живот в контекста и на членството на България в Европейския съюз.

Понастоящем турците и по-общо – мюсюлманите, в България са подложени на натиск
от две страни – от една страна те се чувстват застрашени от тоталитарните действия,
особено на местно ниво, на редица активисти на ДПС, които създават атмосфера на
принуда в икономическия и политическия живот и от друга – те се капсулират пред
заплахата на етнонационалистическия натиск на популистките политически формации
и кръгове. В резултат на това, както видяхме на последните избори, етническата
капсулация на турците и помаците в България достигна своя максимум.
Управляващата партия ГЕРБ дава противоречиви сигнали за своето отношение към
етническите проблеми. Тя продължава да не формулира основните принципи и
приоритети на своята етническа политика. Това, както и все по-ясно очертаващите се
тенденции на централизация и авторитаризъм в управлението на страната поражда
основания за безпокойство за демократичното бъдеще на етническите отношения у нас.
При това партии като БСП, СДС и ДСБ, които не могат да бъдат определени като
популистки, проявяват неоправдана пасивност по отношение на етническите
отношения, което увеличава риска тези проблеми да се задълбочат още повече.1

1

Авторът благодари на Румен Аврамов и Илона Томова за критичния прочит на текста и полезните
съвети за неговото подобряване.
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От демокрация на елитите към демокрация на
участието?: Анализ на мотивацията на участници в
природозащитното движение в България (2005-2009)
Радосвета Кръстанова
“Едно от нещата, които ми харесват в точно този
тип занимания, е че това е основата, на която
хората могат да се обединят, без да губят
различията си. В крайна сметка [природата] ни
засяга всички, и това може да бъде базата за
общите действия, за общото благо.” (Д. К., Общност
на софийските граждански сдружения, сдружение
“Зелен Лозенец”)1.
Тезата на настоящето изложение е, че анализът на мотивацията на участието дава
основания да се твърди, че гражданската активност в природозащитатата у нас отразява
тенденции за зараждаща се социо-политическа култура, която се основава на сложно
взаимодействие между материални и постматериални ценности; в контекста на
политологическия анализ, факторите определящи участието свидетелстват за
отхвърляне на политическото статукво и за заявка за нова политическа парадигма,
основана на демокрацията на участието.
Анализът на природозащитната мотивация на итнтервюираните откроява следните
характеристики:
1.Екологичната ангажираност не се възприема като тясно природозащитна.
Според интервюираните тя засяга широк кръг от проблеми, свързани с отношенията
между човека и неговата среда, което на практика означава отношения между отделния
човек и други хора. Тя включва темата за общата среда за живеене, за общото благо
и обществения интерес, и като такава е чисто политическа.
“Аз не се боря да опазвам природата, тя ще оцелее и ще се възстанови.- твърди Н.М.,
създателка на движението Да спасим Иракли” - Аз се боря за това хората да
оцелеят.”
1

Този, както и всички следващи цитати представляват част от качествено проучване на мотивацията на
гражданското участие, проведено в периода 2007-2009 г., Проучването се основава на 30 дълбочинни
интервюта с активни участници в природозащитни граждански дейности, които през последните
няколко години доведоха до зараждане на автентично зелено движение в България. Сред респондентите
са инициатори и активни участници в големите граждански кампании за защита на природата «Да спасим
Иракли», «Да спасим Странджа», «Граждани за Рила», основатели на първите природозащитни
сдружения и НПО у нас (“Сдружение за дива природа БАЛКАНИ”, Българска фондация
«Биорзанообразие», WWF - Дунавско-Карпатска програма, Иформационен и учебен център по екология,
сдружение Велоеволюция, и др.), лидери и участници в коалиции, граждански сдружения, инициативни
комитети и неформални граждански групи – «Обединение на софийски граждански сдружения и
Граждани за Зелена София», коалиция «За да остане природа в България», гражданско сдружение
«Щастливеца», Сдружение за енергийна култура, инициативни комитети и сдружения, зародили си около
кризата с отпадъците на столицата като «Еко Требич», «Еко Мрамор», кв. Суходол и др. Анализът е
съчетан с четиригодишно включващо наблюдение.
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2. За значителна част от интервюираните екологията не се възприема като секторна
политика - тя пронизва всички сфери на социалното, икономическото, културното. В
този смисъл тя представлява не публична политика, а принцип на правене на
политика.
3. Гражданската активност в природозащитните инициативи отразява мотивации с
политически смисъл и насоченост, пресечна точка на основни проблеми на
политическия и обществен живот в България, породили се като резултат от
обществено- политическия модел на прехода.
Анализът на интервюираните откроява два взаимосвързани факторa на мотивация:
1) За значителна част от гражданите природата представлява обединяваща
национална ценност с реална и символна стойност, така че защитата й се възприема
като отстояване на обществения интерес;
2) За част от активните граждани, разочаровани от реалностите на политическия живот
в България и изгубили доверието си в традиционните форми на политическа изява,
участието в природозащитни инициативи и движения под различни форми –
включително протестни и нестандартни –– представлява опит за налагане на
алтернативни модели на политическо действие, основани на нови ценности и
нагласи.
Какви са тенденциите, открояващи се в рамките на анализа, които ни позволяват да
твърдим, че можем да говорим за заявка за нова политическа парадигма?
Като начало ще очертаем общите тенденции, които интервютата открояват като
отношение към политиката и политическата система на прехода, както и по отношение
състоянието на демокрацията .След това ще представим характеристиките на участието
и начина, по който то се възприема и практикува от гражданите. В заключение ще се
опитаме да направим изводи за връзката между участието и зараждането на нова
политическа парадигма.

Отношение към политическия модел на прехода
Институциите на представителната демокрация са дискредитирани в очите на
активните граждани. И изпълнителната и законодателната власт стоят на безопасно
разстояние от реалния граждански контрол, разстояние, което се стараят не само да
запазят, но и да увеличат:
“Управлението все повече се отдалечава от гражданите и последните все помалко имат възможност да го контролират.”
“Всички тия правила, вместо те да създават тези връзки, които липсват,
между граждани и управление, те ги късат.” (А.К., Коалиция за да остане
природа в България).
Еволюцията на политическия “елит”следва същата траектория – “задълбочаването” на
демокрацията не задълбочава нито връзката му с редовите граждани, нито моралната
му отговорност към управлението на държавата:
“На времето, въпреки натиска на мафията и простотиите, част от
политическия елит все още имаше морален усет и се притесняваше от
реакцията на гражданите. (А.К., Сдружение за дива природа «Балкани»).
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Единодушно е мнението, че моделът на парламентарна партийна демокрация,
установен в годините на прехода, не отразява нито реалностите, нито нуждите на
политическия и обществен живот в България.. Като основна нужда се възприема
необходимостта от приближаване на гражданите до политическия процес и пряко
участие в него.
“Гражданите са държани настрани от управлението. Това е направено
съзнателно,
заложено
е
в
конституцията
и
действащото
законодателство.”(А.К., Коалиция за да остане природа в България).
В отношението си към политиката интервюираните проявяват амбивалентност: прави
се ясно разграничение между политиката като установения през прехода политически
модел и ПОЛИТИКАТА в широкия смисъл на думата. При все че политическият
модел на прехода се отхвърля като несъстоятелен и вреден за развитието на
страната и обществото, политическото действие се възприема като нормално и
дори неизбежното. Това отношение изразява една широка и динамична визия за
политическото : правенето на политика надхвърля традиционните форми – участие в
политическа партия, членуване в синдикат или друга формална организация.
П. К., член на гражданско сдружение “Щастливеца” и активист на коалиция “За да
остане природа в България”, споделя:
“За мен партията е брънка от движението, движението е важното, то е
което променя статуквото.”
Традиционните политически разделения ляво-дясно и либерално-консервативно
се възприемат като несъстояли се в рамките на установения български
политически модел и несъответстващи на политическата реалност в страната:
тенденцията е към преодоляване и отхвърляне на представата за политическото като
партийност, чрез гражданска активност:
“Гражданското действие по презумпция е политическо.” (Р. К., координатор на
гражданска група «Хармония»)
Това отношение към политиката определя и отношението към демокрацията:
Демокрацията
Демокрацията се основава на участие и изисква участие – тази позиция на
болшинството от респондентите отразява система от ценности и принципи, един етос
на отговорния гражданин, за който гражданската активност е и дълг, и привилегия.
“Смятам, че партийната демокрация има своя алтернатива и това е
гражданското участие.” (Н. В., Общност на софийските граждански сдружения
и Граждани за Зелена София)
“Представителната демокрация не може да върви сама. Сама я няма за
нищо”(А. К., Коалиция За да остане природа в България).
В рамките на този граждански етос се откроява грижа не само за настоящето, но и
за бъдещите поколения.
“Имаше много такива въпроси: законно ли е там да се строи или не? Това не е
съществено. Въпросът е : трябва ли да бъде унищожен един девствен плаж и
превърнат в туристически комплекс, или трябва де се намери начин той да
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бъде запазен максимално за деца, които идват след мен, за да му се
насладят.” (Н.М., “Да спасим Ираки”)
Контестацията се възприема като нормална изява на политическо действие и позиция
в условия на демокрация. От една страна, това се обяснява с факта, че значителна част
от интервюираните да започвали гражданската си кариера с някаква форма на протест
срещу закононарушение или надекватно управленско или административно решение,
засягащо обществен интерес От друга страна обаче, отношението на управляващите и
на обществото към контестацията се възприема като норма (и мерило) за качеството на
самата демокрация .
За по-голямата част от интервюираните демокрацията представлява част от по-широка
система от ценности и принципи.
Демокрацията се разглежда като процес, който трябва да води към овластяване
на гражданите посредством :
- засилен контрол над управляващите и пряко участие в процесите на вземане на
решения, навлизане в политическия и социалния живот на автентични политически
субекти, формирани на принципа на участието отдолу-нагоре.
Когато говори за новосформираната партия “Зелените”, една от основателките й,
инициатор на кампанията НАТУРА 2000, коментира създаването й по следния начин:
“Партията е формирана по естествен начин, не е поръчана от ДС, както
доскоро, когато ДС формираше партии, за да заеме дадената политическа
ниша, когато е усетила раздвижване в дадена посока.Това е нормалният
начин за създаване на нормално политическо движение.”
- използване на нетрадиционни и понякога радикални средства за постигане на
целите
- предпочитание към неформални, гъвкави структури на участие, позволяващи
повече политическа и личностна автономност:
” Общността не е регистрирана като юридическо лице. Институциите
искат доказателства за представителност и не винаги уважават
исканията й. Те се опитват да ни вкарват в едно русло, което не е правилно.
Ти може да се сдружаваш доброволно и без да се регистрираш.” (Б.
Ш.,сдружение “Бели брези”, Общност на Софийските граждански сдружения
и Граждани за зелена София)
За по-възрастните сред интервюираните, отхвърлянето на формализираните структури
до голяма степен отразява рефлекс на самосъхранение, придобит още по времето на
тоталитаризма, когато БКП контролира и канализира всяка автентична форма на
обществено движение чрез изграждане на изкуствени, “спуснати” отгоре структури.

Отношение към политиката и партийния модел на демокрация:
Отношението към политическите партии в частност, и към партийния модел на
демокрация изобщо, се колебае между демонизирането и пълното отхвърляне на
партийността до опити за промяна на статуквото отвътре, чрез създаване на нова
(зелена) политическа формация.
Респондентите често споделят мнението, че “Нормалните хора не се занимават с
политика и не участват в политически партии”.
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“Аз не искам партията да ме представлява.” (Б. Ш., сдружение “Бели брези”,
Общност на Софийските граждански сдружения и Граждани за зелена София.)
Особено парадоксални са разсъжденията на К. Д., член на управителните структури на
новосъздадената партия на Зелените и инициатор на гражданската кампания за защита
на териториите от мрежата НАТУРА 2000.: “Смятам, че е много крайна една такава
ситуация, когато нормален човек се събуди политик. Това означава, че нещата са
много зле.”
Собственото си включване в партията интервюираният обяснява с осъзнаването, че
политическият модел може да бъде променен единствено с политически средства.
В интервютата се открояват две тенденции в отношението към политическото
представителство, които условно могат да бъдат разделени на радикална и
реформистка.
При все, че и двете тенденции изразяват убеждението, че политическите партии на
прехода са напълно и безвъзвратно компрометирани и че представителния модел
трябва да бъде ревизиран и усъвършенстван чрез въвеждане на пряка демокрация, те
се различават по отношението си на взаимодействие със системата. В този смисъл
българското зелено движение не се отличва от сродните му движения в развитите
западни демокрации. Разделителната линия сред участниците вътре е обусловена от
отношението към инстиуционализирането на движените под формата на политическа
партия.
“Радикалите” категорично отхвърлят както всякаква форма на участие както в
традиционни политически партии, така и в една “собствена” зелена партия. Участието в
политическа партия се разглежда като несъвместимо с принципите на гражданското
участие:
“Никога не бих тръгнала аз да правя партия или политика в тоя смисъл.
Моята роля като политика държавна е да бъда гражданин, да следя, да се
информирам, а не да излизам в сляпа подкрепа….” (Н. М., гражданска група
“Да спасим Иракли”)
“За мен влизането в партията и досега е компромис. Никога не се е
възприемала като човек, който може да влезе в партия.” (К. Б., политическа
партия “Зелените”)
И гласуването, и решението за негласуване са резултат не само на убеждения, но на
автономен, информиран избор в конкретната ситуация.
“Ние сме образовани, имаме възможност да се информираме и да направим
съзнателен избор.” (Н.М., “Да спасим Иракли”)
Самият вот все по-рядко се обуславя от трайна привързаност към дадена партия.
Въпреки единодушното отхвърляне на политическата система, изборът да се гласува
или не отразява разлики в политическата култура, обусловени от принадлежност към
различни поколения. Поколението на промените (над 40г.) все още възприемат вота
като свой граждански дълг, но той все по-рядко се обуславя от доверие към
политически програми:
“На последните избори местни гласувах за “Зелена партия”, защото цялата
им квота беше съставена от граждани.” (Б. Ш., сдружение “Бели брези”,
Общност на Софийските граждански сдружения и Граждани за зелена София)
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“Трябва да гласуваме, защото иначе гласовете ни отиват някъде. Трябва да
има мажоритарен вот. Не искам да гласувам за листа. Дори и де не е напълно
мажоритарна системата, поне смесена трябва да се въведе, защото другото е
злоупотреба. Аз не искам партията да ме представлява.” (Б. Ш., сдружение
“Бели брези”, Общност на Софийските граждански сдружения и Граждани за
зелена София.)
За реформистите промяната на статуквото неизбежно минава през създаването на
автентична политическа формация “отдолу-нагоре” (опит за създаване на такава е
политическа партия “Зелените”). След повече от 15 години дейност
в
неправителствения сектор, част от активните граждани са убедени, че е необходимо да
се използват съществуващите политически механизми, за да се промени начина на
функциониране на системата. “Стигнахме до катарзиса. Седнахме и си говорим за
законите, които трябва да бъдат променени и новите, които трябва де се приемат.
Кой ще въведе всички закони, които предлагаме? “За да може да се случи промяна в
устройството на държавата трябва да има поне една политическа сила, която да
застане зад нея”.

Участието
Как гражданите възприемат и оценяват участието си ?
1) По-голямата част от интервюираните възприемат своята активност като
политическо участие, с което целят подобряване на средата на живот в найширокия смисъл на думата
2) Една от основните мотивации на гражаданското участие е отстояването на
обществения интерес. В редица случаи гражданите виждат себе си като последните
мохикани на общетвеното благо, като се противопоставят на действия на институциите
на властта, окачествявани от самите граждани като незаконни, нецелесъобразни и
дори престъпни:
”Съда ни казва, че ние не сме заинтересовани. Явен конфликт - фактически
няма кой да защити обществения интерес. Общината трябва срещу себе си да
застане… Това е абсурд. Ние сме го регистрирали точно с тая цел да водим
дела в съда и да защитаваме обществения интерес”. (Б. Ш., сдружение “Бели
брези”, Общност на Софийските граждански сдружения и Граждани за зелена
София.)
За някои от респондентите защитата на обществения интерес се дефинира като
необходимост от доминиране на общото над частното: в традицията на екологизма,
оцеляването на вида се възприема като върховна ценност, следователно обществения
интерес трябва да се ръководи от нея, а частният интерес трябва просто да му се
подчинява:
“За мен в този смисъл, правото на частна собственост е оспорваемо, когато
става дума за общопланетен интерес.”(Н. М., гражданска група “Да спасим
Иракли”)
Гражданското участие се възприема като контестация на статуквото, но не се
ограничава с нея: то предлага пътища за промяна, най-съществената от които са
навлизането на форми на пряка демокрация, децентрализация на вземането на решения
и реална демократизация на публичното пространство чрез законодателни промени,
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които биха позволили на активните граждани да отстояват не само личния, но и
обществения интерес.
От друга страна, гражданското участие се възприема като форма за личностно
осъществяване и възможност за автономна изява :
“Гражданското участие беше трамплин за професионалната ми реализация,
то ми помогна да намеря себе си.” (П. К., Софийско гражданско сдружение
“Щастливеца”)
Това е причината, поради която гражданите предпочитат да създават
общности,
отколкото да се включват във вече създадени такива и това обяснява отхвърлянето на
участието в политически партии и други формални организации. Анализът на
гражданското участие откроява нуждата от автономно политическо действие, което все
по-малко се диктува от традиционните схеми: предишно гласуване, семейна или
кланова привързаност към дадена политическа партия, членство в политическа
формация, социална принадлежност и статус, професионална обвързаност.
В
определени случаи обвързаността с традиционни политически форми се
окачествява като конформизъм, който влиза в противоречие с гражданската
ангажираност:
“Конформистът не е гражданин.” (М. М., Сдружение за енергийна култура).
От друга страна, анализът на формите на участие откроява едно ясно изразено
предпочитание към хоризонтално общуване и равнопоставеност. Позицията на
всички интервюирани в този смисъл е единодушна: йерархичността и вертикалните
структури са анти-демократични и анти-граждански. В нежеланието си “да влязат в
системата” и да бъдат погълнати от нея, част от интервюираните отхвърлят изобщо
каквато и да било формална структура – наличието на значителен брой инициативни
комитети и граждански групи без юридически статут и формална йерархичност е
характерна отлика на природозащитното движение2.
Тази позиция е естествено продължение на идеята, която стои в самата сърцевина на
мотивацията: гражданското участие се възприема по-скоро като гражданско право,
дълг и морален императив, а не като стремеж за професионална или политическа
реализация.
Коментирайки мотивите за дейността си, инициаторката на «Да спасим Ираклии»
задава параметрите на тази нова парадигма, основана на остояване на принципи и
ценности:
“Имах твърдата вяра и убеденост, че е назрял момента в който хората имат
правото и моралното задължение да вярват в принципните неща.”
Най-стимулиращото в случая е, че аз виждам нарушението, аз виждам
несправедливостта, аз виждам корупцията, и не мога да не бъда активна. И
когато го виждаш е престъпление (да не реагираш, да не си активен)…Тези,
които не го виждат, са оправдани.” , пояснява мотивацията си Боряна Ш.
2

Така например най-представителната формация на природозащитното движение у нас, коалиция “За да
остане природа в България”, не е регистрирана юридически, а организациите, инициативите и групите
членуващи в нея вземат общи решения на базата на консенсуса . Новоучредената партия Зелените, от
своя страна,също е въвела механизми за противодействие на формализацията – ръководството й се
осъществява от трима равнопоставени председатели (вж http:// www.forthenature.org.
и www.bulgariangreens.org
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Не на последно място, гражданското участие се възприема като връщане към един
автентичен политически живот, като дебат, противопоставяне и отстояване на идеи и
политики за управление на обществото и устройство на държавата.
Един от основателите на партия “Зелените” и дългогодишен деятел в
неправителствения сектор, обосновава участието си в политиката като необходимост за
“промяна на устройството на държавата”, чрез прокарване на механизми за
задължително гражданско участие на местно ниво:
“Трябва да се преразгледа устройството на държавата, като се вкара пряка
демокрация и задължителен референдум на общинско ниво за всяко решение на
Общински съвет касаещо публична общинска собственост.”
Анализът на мотивацията откроява още няколко ключови тенденции с особена
важност за развитието на българското публично пространство в бъдеще:
-

навлизане на актуални политически теми, представляващи част от европейския
и световния, планетарен политически дневен ред: глобални климатични
промени, устойчиво развитие, свързаност на локалното и глобалното

-

противопоставяне на състоянието на провинциалност и откъснатост от
европейските и световните политически процеси. Интервюираните
демонстрират самочувствие на европейски граждани и граждани на света :
«Не съм сам. На световно ниво не съм сам. Ако на локално ниво се окажа сам,
«винаги мога да отида в планината».
“Средната класа не е въпрос на материални възможности, а въпрос на
самочувствие.» (М. М., Сдружение за енергийна култура)

-

различна представа за развитието и прогреса, нова представа на макро- и микрониво за личностно и обществено добруване, основаваща се върху нови принципи,
което предполага и нови модели на правене на политика:

Червената нишка в мнението на интервюираните за политическия живот в България
несъмнено е необходимостта от промяна на политическото статукво, установено
преди началото на прехода, и затвърдено през следващите 20 години.
Анализът на мотивацията на участниците в българското зелено движение разкрива
нови форми на мобилизация, които и на индивидуално и на колективно ниво отразяват
едно ново, динамично отношение към политиката и демокрацията и вещаят нови
политически форми и разделения.
В този смисъл, не би било необосновано де се твърди, че светогледният модел, отразен
в рефлексията на гражданите върху мотивацията им, отразява зараждането на
ценностна парадигма с ясно откроени пост-материални измерения и изискват нова
политика, основана на тези ценности:
“Убеден съм, че няма проблем, който може да бъде решен само с материални
средства. Материалните средства създават проблеми, не ги решават.” (Н. В.,
Обединение на Софийските граждански сдружения и Граждани за зелена София)
Мотивацията на гражданите да участват в обществения и политически живот на
България разкрива ценностни нагласи и социо-културни тенденции, които се вписват в
една още по-широка рамка на промяна на ценностната парадигма в развитите
индустриални общества, обстойно изследвана и обоснована от Роналд Ингълхарт
(Inglehart : 1977, 1993 ). С уговорката, че българският политически модел на прехода и
социалните и културни характеристики у нас правят един такъв паралел доста сложен и
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проблематичен, не можем да не отбележим някои съществени сходства в резултатите
от нашия качествен анализ с наблюденията и изводите в обширните количествени
проучвания на Ингълхарт. Анализът на мотивацията ни позволява да говорим за
осъзнат, а в определени случаи – и ясно артикулиран от респондентите стремеж към
преминаване от “политика дирижирана от елитите” към “политика на контрол
дирижиране на елитите” (Inglehart, R.: 1993)..
В тази връзка, бъдещето на демокрацията се разглежда като заявка за преход от
представителна демокрация на олигархичния елит към демокрация, основаваща
се в по-широка степен на участието. Част от респондентите открояват
необходимостта на този преход като част от една още по-значима глобална промяна,
належаща и радикална, свързана с бъдещето на цялото човечеството, за която елитите
на статуквото не са подготвени:
“Ние живеем в момента в една революция. Нещата се променят драстично,
въпреки че повечето не си дават сметка за това.(…) Има едно управление на
статуквото, което не е адекватно на състоянието на света и обществото.”
(П.К., Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”.)
Анализът на интервютата очертава нови пътища пред развитието на българското
общество. В това развитие демокрацията игра ключова роля. Тя ще бъде не “край на
историята”, а процес на трансформация, съответстващи на глобалните трансформации в
световен план. Нейните характеристики свидетелстват за зараждането на една Нова
политика, съчетаваща участие, контрол, просветеност, загриженост, отговорност,
дългосрочност, предвидливост, глобалност, взаимосвързаност и солидарност с
автономност, необвързаност и свобода3.
В заключение, можем да кажем, че гражданското участие в природозащитното
движение поражда надежда, че след 20 години на “преход” към демокрация, в
България, е налице тенденция за зараждане на реално гражданско общество, което
представлява изразител на нова пост-материална парадигма и на нова политическа
култура. Характеристиките на това гражданско движение ни позволяват да
формулираме следните изводи:
1.
Природозащитното движение търси политическо представителство
извън олигархичния консенсус на парламентарно представените
политически сили.
2.
Движението представлява опит за изграждане на необходимите за
демократичното функциониране на обществото граждански контра-власти,
чиято роля е да служат като коректив на представителната политическа
власт, оставайки извън нея.
3.
Мотивацията на участието откроява ясен стремеж към нормализация
на полититическото и общественото пространство чрез навлизане на нови
актьори, възникнали по естествен начин “отдолу-нагоре” (bottom-up), като
представители на интересите и ценностите на автентични граждански
общности.

3

В тази връзка виж MILBRATH, L.W (1984)., Environnementalists: The Vanguard of a New Society, New
York: State University of New York Press
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4.
Не на последно място, природозащитното движение се проявява като
обществен катарзис и играе ролята на морален фактор в българския
обществен и политически живот.
Тази последна характеристика на гражданската мотивация позволява да говорим с
умерен оптимизъм, че политическият живот и демократичният процес в България
имат надежди да навлязат в един етап на развитие, в който все повече хора ще
откриват чрез участието онази “публична радост”, за която говори Хана Арент, по
повод студентските протести в САЩ през 70-ти години:
“Основният въпрос е: какво всъщност се случи?(…) За пръв път от много дълго
време възникна спонтанно политическо движение, което не само не
извършваше просто пропаганда, но действаше, и нещо повече, действаше
почти единствено от морални подбуди. (…)Това поколение откри нещо, което
през XVIII в. се е наричало “публична радост”, а това означава, че когато човек
участва в публичния живот , той отваря за себе си едно измерение на човешкия
опит, което иначе остава затворено за него и което по някакъв начин
представлява част от “пълното щастие4”.
Литература
АРЕНД, Х. (2007) Насилие и политика, София: КК
INGLEHART, R.(1977) The Silent Revolution, Princeton: Princeton University Press
INGLEHART, R.(1993) La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées.
Paris :Economica

4

АРЕНД, Х. (2007) Насилие и политика, КК, София, 2007, стр.129. - 130.

91

Социално доверие и проблеми на колективното
действие в България1
Ружа Смилова
Периодът на прехода в България се характеризира със сериозни и задълбочаващи се
проблеми на колективното действие. Трудно и все по-трудно е на общността ни да си
сътрудничи за производството на публични блага. Нараства броят на тези, които дори
не се замислят над въпроса дали да се включат или не в подпомагане на общо дело.
Мнозина приемат за самоочевидно, че единствената разумна стратегия е сами да се
борят за своето добруване, без да разчитат на „другите”. „Публично благо” като че се е
изпразнило от съдържание.
Множество са индикациите, че тази мрачна картина не е продукт на изкривеното
съзнание на изследователите на българското общество, склонни да търсят проблеми
там, където здравият разум трудно ги открива. Данните от различни социологически
проучвания я потвърждават. Така например в България наблюдаваме ниски и
намаляващи нива на участие във формални и неформални организации. Ниски са и
нивата на включване в доброволчески акции, масови демонстрации. Обратно, широко
разпространени са практиките на “гратисчийство” (free-riding) – като избягване на
данъци, неплащане на сметки, кражба на топлоенергия, и пр.
Особено ярко е проявлението на тези проблеми на колективното действие при опитите
да се произведат “публични блага”: това са такива стоки, които веднъж произведени, се
ползват от всички, независимо от личния им принос за тяхното производство. Много са
примерите за публични блага с особена важност за здравето на демокрацията и за
доброто управление. Такива са правовата държава, гражданското общество с
добросъвестни и активни граждани, обществото с образовани и морално чувствителни
граждани, и т.н..
Основният въпрос, който ще разгледам в този текст, е: как можем да обясним
наблюдаваната задълбочаваща се криза на колективното действие у нас? Според мен
можем да говорим за „парадокс на колективната ирационалност” в България:
индивидуалните рационални стратегии на гражданите водят до колективно и
индивидуално ирационални резултати: ниско качество и недостатъчно количество
произведени публични блага, от което всички страдат, но което изглежда не могат да
преодолеят. В тази връзка е и вторият въпрос, който поставям: Разрешим ли е този
“Парадокс на колективната ирационалност” у нас?
Основната ми хипотеза е, че ниски/спадащи нива на “хоризонтално социално
доверие” в България са основното обяснение за проблемите на колективното
действие у нас.
„Хоризонтално социално доверие” е общото доверие между гражданите в едно
общество. Робърт Пътнам (Putnam 2000) го нарича “хвърлящ мостове социален
капитал” (‘Bridging’ social capital) - то позволява на обществото чрез всеобщо спазване
на нормите на реципрочност и взаимно доверие да бъдат смекчени негативните
1

В текста са използвани материали от мое изследване, проведено в рамките на колективния
изследователски проект „Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-communist Societies”. Този
проект е координиран от Центъра за академични изследвания - София.
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последици от егоизма на членовете му и да им помогне да разрешат проблемите на
колективното действие.
Както сочат множество сравнителни изследвания, общества с ниски нива на
хоризонтално доверие страдат от множество беди – от по-нисък БВП, и по-бавен
икономически растеж, до по-лошо качество на демократичните институции, покорумпирано управление, по-лошо обществено здравеопазване и образование, и
т.н.Обединяващо всички тези проблеми е, че те са продукт на неспособността на
страдащите от тях общества да преодолеят своите проблеми на колективното действие.
Именно липсата или недостатъчното ниво на хоризонтално социално доверие – когато
“общото очакване на всички е, че недостатъчен брой други граждани ще участват в
производството на публични блага, в разрешаването на проблемите” - е в основата на
проблемите на колективното действие. То е основното обяснение за нежеланието на
гражданите да участват. То прави и разрешаването им особено труден за обществото
проблем.
Вертикалното доверие - доверието в институциите – също играе съществена роля.
Институциите са възприемани като “Гаранти” за добросъвестните граждани, че
достатъчен брой други ще се включат в производството на публичните блага, за да
могат първите спокойно да изпълняват задълженията си. Тази роля на гаранти
(assurance function) институциите в обществото изпълняват, като задават нужната
регулация и спазването й чрез заплахи от санкции за нарушителите. Затова и доверието
в институциите, че изпълняват и ще продължатда изпълняват тази функция на гарант
(за изпълнение) на правилата е важно за разрешаването на проблемите на колективното
действие. Все пак в моята обяснителна схема това вертикално доверие в институциите
е важно, но второстепенно. Ролята му е да подкрепя и подсилва хоризонталното
социално доверие. Хоризонталното доверие е това, което в крайна сметка мотивира
гражданите да участват в производството на публични блага.
Хоризонталното социално доверие е това, което в последна сметка обяснява
успешното производство на публични блага и позволява разрешаването на
проблемите на колективното действие по-общо.
С този текст правя опит за принос към дебата за “социалния капитал”. Изследванията
на социалния капитал първоначално са концентрирани върху установяването на
корелации между нивата му в дадено общество и качеството на обществените
резултати там. По-късно биват установени корелации между нивата на хоризонтален
социален капитал и съответните нива на вертикално доверие в институциите.
Съвременните изследвания2 се опитват да отидат отвъд установяването на корелации,
към уточняване на каузални отношения. В момента един от основните въпроси в това
изследователско поле е дали лошите обществени резултати са следствие предимно на
ниски нива на хоризонтално социално доверие, или на ниски нива на вертикално
доверие?
Чрез анализ на индивидуален казус – съдбата на Топлофикация София, ще се опитам да
изясня каузалния механизъм, който води от ниски нива на социално доверие през
неадекватна реакция на институциите и спад на доверието към тях – до неразрешими
проблеми на колективното действие. Т.е. тук ще направя опит за изясняване на
каузалното отношение между различните фактори, обясняващи проблемите на
колективното действие в България през периода на преход.
2

Rothstein and Stolle (2002, 2008), Badescu and Uslaner (2004), Uslaner (2002,2003, 2004), You (2005),
Kumlin and Rothstein (2003), и др.
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Проблеми на колективното действие в България – някои примери.
Много са свидетелствата, които сочат за наличие на сериозни проблеми на
колективното действие в България при производството на значими публични блага.
Няма да се спирам на трудните за измерване публични блага като „качество на
демокрацията”, „гражданско общество” и „правова държава”. Това са най-значимите
публични блага за едно общество. Българите като цяло изглежда нямат усещането, че
са си осигурили тези блага в достатъчно количество и качество. Но ще оставя на други
нелеката задача да разплитат възела на „обективна реалност” и субективни усещания за
тази реалност, и да ни дадат обективни индикатори за измерване нивата на тези найзначими публични стоки. Аз ще се спра на по-конкретни, и по-лесни за тълкуване
индикации, че в България се наблюдават сериозни проблеми на колективното действие.
Така например у нас наблюдаваме ниски и намаляващи нива на участие във формални
и неформални организации. Данните от трите вълни (1990, 1995, 2000) на European
Values Study (EVS 2,3,4), в които е включена и страната ни сочат, че в България
членството в каквито и да е организации е най-ниско от всички страни в ЕС27. Особено
проявена е тази тенденция при младите. Според Евробарометър 2003, 73% от
младежите в България не участват в никакви организации (сравнено със средно 30% в
другите нови членки на ЕС), и на всеки наш младеж средно се пада членство в едва 0.4
организации (сравнено със средното за ЦЕ Европа 0.8). Едни от последните данни
(представителното изследване на Институт „Отворено общество” – София „Състояние
на обществото III” от декември 2007) също потвърждават, че 80,6% от българите не
членуват в никаква организация, а в партия членуват едва 2,0% .
Ниски са и нивата на включване в доброволчески акции, масови демонстрации. Данни
от цитираното изследване за 2007г. на Отворено общество сочат, че едва 2% са тези,
които са се включвали в доброволчески акции, като категорично нежелание да се
включват декларират над 20% от запитаните.
Обратно, широко разпространени са практиките на “гратисчийство” (free-riding).
Такива практики са избягването на данъци, неплащането на сметки, кражбата на
топлоенергия, и др.
Според последни оценки, българите през 2007 са трети след италианците и румънците
по избягване на данъци в ЕС27, с цели 38, 4% необявени пред данъчните доходи.3
Наблюденията в текста могат да бъдат потвърдени индиректно с данните, цитирани в
изследването „Сивата икономика в България” на агенция Витоша рисърч. Според тях,
към 2004 сивият сектор в България е между 26% и 50% от цялата икономика на
страната. И въпреки , че през пред-присъединителната 2006 се наблюдава тенденция на
свиване на сивия сектор, 2007 бележи по думите на изследователи от Центъра за
изследване на демокрацията „ренесансов период”, достигайки 1/3 от БВП. 4
По отношение практиката на неплащане на сметки, данните също са тревожни. Така
например през зимата на 2006/2007 едва 12% от потребителите на Топлофикация
София плащат сметките си навреме. Това е само отчасти свързано със скандалите около
3

Изследването, на което са базирани тези данни, не е достъпно. Цитирам ги по публикации в
българските медии от октомври 2008, които се позовават на изследване на Associazione Contibuenti
Italiani - асоциацията на италианските данъкоплатци. За съжаление нямам достъп до самото изследване,
доколкото то не е публикувано в интернет страницата на тази организация.
4

Повече информация за това изследване е достъпна на http://www.csd.bg/artShow.php?id=9358.
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изпълнителния директор на дружеството, известен като Вальо Топлото. В резултат на
лавинообразно разрастване на практиката по неплащане на сметките, до март 2007
потребителите дължат над 230 млн. лева от неплатени сметки.5 През есента на 2008г.
Топлофикация практически фалира, както ръководството й твърдеше - заради огромни
дългове към нея на потребителите й.
Практиката на кражба на топлоенергия също е разпространена, макар и да е
изключително трудно е да се цитират точни данни за обхвата на това явление. Според
данни на добре информиран източник (базирани на представително изследване на
проблема с неплащането на сметките за парно в София), през 2005г. тя засяга между 13
и 15% от потребителите на топлоенергия, като само за 2 години се е удвоила. По време
на мое изследване по темата, в интервютата ми с ръководители на Топлофикация –
София през лятото на 2008г., ми бяха отказани данни за размера на тази рактика.
Обяснението бе, че нямало начин да се дадат точни данни, защото нямало как тя да се
премери. Доколкото „кражбата на топлоенергия” не е криминализирана, не може да
бъде издадено прокурорско нареждане за насилствено влизане в частна собственост и
замерване на потребление, така че да бъде засечена подобна практика. Това, разбира се,
съвсем не значи, че няма индиректни начини за измерване размера на подобна
практика. Така например шефът на Топлофикация София Петко Милевски през есента
на 2008г. по време на парламентарни дебати за криминализирането на тази кражба
твърди, че до 60% от топлоенергията е крадена от съседите – ползвана от едни и
плащана от други. За съжаление и той не подкрепя думите си с точни данни, което кара
гражданите да подозират опит за манипулация с цел криминализиране на практиката,
от което според тях би спечелила единствено Топлофикация София.6

Хоризонталното социално доверие в България през периода на прехода.
Нивата на хоризонтално доверие в България в момента са тревожно ниски. Противно на
очакванията, обаче, данни на WVS and EVS сочат, българите стартират прехода с нива
на средно ниво – 30,3% през 1990. Социалното доверие тогава е по-високо не само от
нивата на много от бившите социалистически общества, но и на редица общества с
„установена” демокрация като Португалия и Израел, няпример. Относително
устойчивите нива от 30,3% (1990), 28, 6% (1997) и 26,9% (1999)7 поставят българите
сред обществата със средни нива на хоризонтално социално доверие до края на 90-те
години (You 2005: 4).
Но все пак тенденцията е на спад, и от 1999 насам тази тендеция е на рязък спад – като
нивата на хоризонтално социално доверия достигат 17,7% през 2008г.8

Вертикално доверие в институциите в България през периода на прехода.
Нека сега разгледаме доверието в политическите и държавните институции,
Като цяло се наблюдава трайна тенденция на спад на нивата, въпреки някои
флуктуации.
5

(http://news.expert.bg/n94323/.

6

Повече информация около публичните дебати са достъпни на http://www.expert.bg/n113482/p15/

7

Source EVS – 1st, 2nd and 3rd waves.

8

Източник: EVS 2008, предварителни резултати. Разполагам с данните от това изследване за нивата на
общо социално доверие само за България, което прави невъзможно сравнителния анализ.
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Така през 1998 около 44% от българите заявяват, че нямат доверие на политическите
институции като цяло. Това е повече от средното ниво на недоверие в останалите
страни на централна и източна Европа като цяло - 28,1%. И този резултат е значително
по-висок от нивото на недоверие в политическите институции, характерни за страните
с развити демокрации като цяло.9 Данни за 2008г. отново сочат , че над 50% от
българите нямат никакво доверие в политическите партии, парламента и
правителството на страната. И над 90% по-скоро нямат, отколкото имат доверие на
политическите партии.10
Доверието в съдебната система (съда и прокуратурата) също е критично ниско, и
продължава да пада. За периода 1999 – 2008г.,например, доверието в съдебната система
като цяло е паднало от 2,09 до 1,79 (мерено по скалата от 1-никакво доверие до 4 –
високо доверие. През 2008г. 40,1% от българите заявяват, че нямат никакво доверие на
тази система. Недоверието към нея може да се мери единствено с недоверието към
политическите институции на страната. Накратко, тенденцията е стабилна и тя е на
нарастващо недоверие в политическата и съдебната система.11
Разбира се, доверието в политическите институции е много по-податливо на резки
промени и флуктуации – то е много по-ситуативно. Освен това при разглеждането на
данните трябва да се отчита и ефекта на популизма – взривове на неочаквано висока
мобилизация и високи нива на доверие, следвана от рязко разочарование и резки
спадове на нивата на довире. Такива са наблюдавани през 2001г., и донякъде през
2009г., особено по отношение на отделни институции – парламента например.
Тази картина на резки флуктуации е потвърдена и от изследването на Линде и Екмен (
Linde and Eckman 2005). Според тези автори в България през средата и края на 90-те се
наблюдава нарастване на нивата на доверие в политическите институции, достигайки
през 2001г. най-високото за ЦЕЕ ниво от 36% . Растежът за периода 1993 – 2001,
според данните на двамата автори, е с цели 17% (подобно нарастване има само в
Полша, която тръгва обаче от значително по-ниски нива). Но този позитивен резултат
може отчасти да бъде приписан на „ефекта Симеон”, както авторите на изследването
сами признават. Съвсем очаквано този резултат се оказва нестабилен и доверието бързо
ерозира след първоначалната еуфория около завръщането и изборната победа на
Симеон. Последвалото разочарование бързо сваля нивата на доверие, за да достигнат
по-ниски нива от тези на 1993.
Както беше показано по-горе, по-скорошни данни от редовни изследвания сочат
нарастващото недоверие към (повечето)12 от политическите институции, и най-вече от
институциите на представителната демокрация по-конкретно.

9

Източникът на тези дани е изследването 1998 New Europe Barometer, цитирано в Howard (2002).

10

Източник: Изследване Състояние на обществото III (Декември 2007).

11

Източник: European Values Study, четвърта вълна (април - юни 2008). Резултати сочат, че 54,1% нямат
никакво доверие на политическите партии, 51, 3% - на парламента, и 47,1% - на правителството.
Резултатите са сравними с тези от Състояние на обществото III (Декември 2007) : 48,8% с пълно
недоверие към политическите партии, 48, 5% - към парламента, и 38,1% - на праветилството , със
средни стойности на доверие по скала от 1 (никакво доверие) до 10 (пълно доверие) 2,27 за
политическите партии, 2, 29 и 2, 74 съответно за парламента и правителството .
12

Единственото изключение от тази тенденция е президентската институция, която поради особеностите
на конституционния си дизайн (директен избор в съчетание със слаби прерогативи и малко конкретни
отговорности) се радва на по-високи нива на обществена подкрепа. Но дори и по отношение на тази
институция се наблюдава тенденция на спад в доверието.
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Случаят “Топлофикация София”. Аналогията „публична стока” – услуга
„централно топлоподаване”.
Както споменах в увода на текста, моят подход е чрез анализ на индивидуален казус –
отношението на клиентите на Топлофикация София към плащането на сметките и
съдбата на това дружество, да се опитам да изясня каузалния механизъм, водещ от
ниски нива на социално доверие през неадекватна реакция на институциите и спад на
доверието към тях – до неразрешими проблеми на колективното действие и ниски нива
на производство на важни публични стоки. Смятам, че този казус е особено подходящ
за изясняване на каузалното отношение между различните фактори, обясняващи
проблемите на колективното действие в България през периода на преход.
Но защо точно - “Топлофикация – София” (ТС)?
Услугата “централно топлоподаване”, която ТС доставя на клиентите си, има
структурна прилика с “публичните стоки”, които ни интересувта в този текст. Две от
основните й характеристики са идентични с тези на „публичните стоки” - (1) може да се
ползва от всички без да си пречат (non-rivalry condition), (2) веднъж осигурена, от нея
не могат или е трудно да бъдат изключени само някои (non-excludability condition) – тя
се ползва от всички. Тези характеристики и в случая на ТС, както и при публичните
стоки, позволяват (3) появата на практики на гратисчийство (free-riding) – на практики
на ползване на услугата без тя да бъде заплащана. Всички тези елементи водят и до
един и същи резултат - (4)
недостатъчно количество и лошо качество на
услугата/публичната стока, от което всички страдат. Тази последна характеристика
показва, че и в случая на Топлофикация София можем да наблюдаваме на микро ниво
проблемите на колективното действие, от които страда и цялото ни общество. При това
проблемите на колективното действие, характеризиращи производството на публични
стоки по-общо, са особено ясно видими в този казус и са удобни за изследване.
Има и някои допълнителни характеристики на услугата „централно топлоподаване”,
които допълват аналогията и я правят още по-убедителна: (5) често тази услугя изобщо
не може да бъде отказана – тя е “натрапена” услуга, ако използвам фразата на
съвременния либертарианец Робърт Нозик (Nozick 1974). Тук приликата с публичното
благо правова държава е особено голяма: и държавата изисква спазване на законите и
правилата от всички попадащи в нейната юрисдикция, дори и от нежелаещите да
ползват нейните “услуги”. Последната характеристика – (6) отказът от услугата е скъп13
- окончателно завършва аналогията публична стока – централно топлоподаване.

13

Този факт е използван от Дейвид Хюм в класическия му аргумент срещу Локовия вариант на теорията
за обществения договор. За да отговори на очевидното възражение срещу теорията си, че малцина са
далите експлицитно съгласие на управлението (което прави всички управления нелегитимни, а значи и
теорията му - неадекватна), Лок подменя условието за експлицитно даване на съгласие с мълчаливо
съгласие. Предложението му е, че оставането на територията на страната трябва да се интерпретира като
подобно мълчаливо съгласие. Хюм тук възразява, че доколкото напускането на държавата – отказът от
услугите й – е скъп, то оставането на територията й не може еднозначно да се тълкува като даване на
съгласие на управлението й.
По подобен начин и отказът от услугата „централно топлоподаване” е скъп – често единственият
възможен изход при нежелание тя да се ползва е „напускането” – продажба на собствеността. Това
обаче не значи, че оставането на територията на държавата може еднозначно да се тълкува като даване на
съгласие за получаване на „услугата” управление.
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Мансър Олсън за „логиката на колективното действие”. Роля и механизъм
на действие на гратисчийството. Типология на участниците в
сътрудничеството.
Трябва да се подчертае, че практиката на гратисчийството е следствие от
„неизключваемостта”, една от централните характеристики на производството на
публични стоки, описана по-горе. Винаги, когато има публична стока, съществува и
възможност за гратисчийство. Гратисчийството не е дребен социален проблем.
Напротив. Едно от следствията на безпрепятственото разрастване на практиките на
гратисчийство, е че то заплашва публичните блага да не бъдат произведени в
достатъчно количество и качество. Основният проблем не е толкова и не е предимно в в
това, че гратисчиите не плащат справедливия си дял за производството на стока, която
и те ползват (въпреки че това е достатъчно сериозен морален проблем). Дори и без
участието на гратисчиите публичните стоки биха могли да се произведат. Посериозният проблем е, че гратисчиите демотивират желаещите да си сътрудничат за
производството на публични блага, да продължат да го правят. Оттук и самото
производство на публичните стоки е вече заплашено. Така недостатъчното
количество/качество на публичните блага се превръща в самореализиращо се
предсказание. А живот без сътрудничество и без публични блага е по думите на Томас
Хобс “самотен, беден, отвратителен, груб и кратък”.
Нека накратко представя отговора на Мансър Олсън (Olson 1965) на въпроса как се
стига до такъв резултат - защо е толкова трудно да се поддържа сътрудничеството?
Основните характеристики на проблема на колективното действие са описани от Олсън
през 1965 в класическата му монография „Логика на колективното действие”. Там той
твърди, че големите анонимни групи срещат сериозни проблеми в производството на
публични стоки. Това е така, когато (1) производството на тези стоки не изисква
участието на всички техни потенциални потребители, (2) където личният принос на
никого по-специално не е решаващ за успеха на колективното начинание, и (3) неучастието (гратисчийството) не е лесно да се разкрие, и затова не може да се накаже.
Или обобщено: проблемът на колективното действие е резултат от възможността
безнаказано да се ползва гратис продукта на усилията на други.
Много са причините, според Олсън, да не се включваме, да не участваме в схеми на
потенциално взаимно изгодно сътрудничество. Могат схематично да бъдат сведени до
съвместното действие на три фактора: (1) страх да не ни експлоатират гратисчии, които
предпочитат максимална печалба с минимално усилие, (2) собствено предпочитание за
максимална печалба и (3) липса на гаранции, че гратисчиите ще бъдат наказани.
Резултатът е, че индивидуалната ни, максимизираща ползата рационалност води до
ирационални, под-оптимални, но стабилни, Неш14 равновесни точки на
несътрудничество.
Схематично представен, механизмът на гратисчийството, който води до край на
успешното сътрудничество за производството на публични блага, е следният:
1. Наличие на условия за гратисчийство: такова е условието на неизключваемост от
ползването на публичната стока.
14

Джон Неш дефинира подобни равновесни точки в стратегическа игра като такива, от които нито един
от играчите няма интерес сам да се отклони (без това да промени стратегията и на другия играч), защото
подобно отклонение би могло да му донесе само по-малка очаквана полза.
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2. Наличие на стимул: достатъчно висока цена за ползване на стоката, която да
оправдава поемането дори и на минимален риск.
3. Практиката стартира
4. Едни спират да плащат: това води до по-висока цена за останалите, както и до пониско качество на самата услуга
5. По-високата цена и влошеното качество са допълнителни стимули за нови гратисчии
да се включат
Тук има два момента: (a) по-голям монетарен стимул, но и един (b) допълнителен
мотив – “другите да не ме използват”.
Съвместното действие на (a) и (b) води до включване на нови хора в практиката на
неплащане за услугата.
6. Практиката става масова.
7. Накрая и малцината все още плащащи осъзнават ирационалността на поведението си
– получават лошо качество на услугата на огромна цена
8. Спират да плащат – окончателно разрушават схемата за сътрудничество, и
публичното благо не може да бъде произведено.
9. В резултат всички са по-зле: нужните на всички публични блага не са произведени.
Преди да се опитам да очертая възможните подходи към разрешаване на този проблем,
нека дам и една типологизация на участниците в схемата на сътрудничеството.
Описаният механизъм на лавинообразно „разплитане” схемата на сътрудничеството
може да създаде погрешната представа, че той сработва в общества, в които
мнозинството от гражданите са потенциални гратисчии. Мнозина биха могли да
изтълкуват анализа ми като дълга прелюдия към едно цинично твърдение, че българите
са потенциални гратисчии, и затова са изправени пред неразрешими проблеми на
колективното действие. Подобно описание на позицията ми не би могло д бъде подалеч от истината. Механизмът, който описвам, е по-сложен и многоизмерен, и
играчите в него – значително по-разнообразни. Във всяко общество има гратисчии –
има ги и в българското общество. Но освен гратисчията има и други. Нека видим какви
са те. Тук следвам Ричард Арнесън (Arneson 1982), който разграничава:
1. Гратисчията – чист максимизатор на ползата. Той не желае да сътрудничи –
знае, че може да ползва благото без да плаща, след като бъде произведено и е готов
да то прави
2. Сътрудничещият с нежелание. Той е склонен да допринася честния си дял в
схемата на сътрудничеството, но само ако е сигурен, че всички останали ще го
направят. Основен негов мотив е: не искам другите да ме използват
3. Нервният сътрудничещ. Той е склонен да плати и да сътрудничи, но само ако
достатъчен брой други (дори и да не са всички) го правят, така че услугата да може
да се произведе. Отказва се, когато вероятността сътрудничеството да спре
нараства.
Нека сега видим дали има изход за общества, които са изправени пред сериозни
проблеми на колективното действие. Може ли действието на описания по-горе
механизъм да бъде спряно, преди то да доведе до край схемата за сътрудничество и
преди да унищожи производството на така важните за всички ни публични стоки?
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Преодоляване проблемите на колективното действие
Тук ще очертая двата основни подхода за разрешаване проблемите на колективното
действие в съвременната литература по въпроса.
Единият е класическият институционалистки подход. За да се спре ерозиращата
колективното действие практика на гратисчийството, е необходима пряката намеса на
институциите, които да демотивират гратисчиите със заплаха от наказание, и ако е
необходимо – с употребата на принуда. Ролята на добре работещите институции тук е
да наблюдават и пряко да санкционират гратисчийството.
Алтернативният подход също отрежда роля на институциите, но отдава много попървостепенно значение на способността на обществото да се самоорганизира за
разрешаване на проблемите на колективното действие, стига да са налице някои базови
институционални условия. Това е решението, предложено от Нобеловата лауреатка по
икономика за 2009г. Елинор Остром в монографията й от 1990 „Управление на мерите”
(Governing the Commons).15 „Новият институционализъм” на Елинор Остром има
своите огромни предимства в това, че описва решенията, които общността сама може
да намери, без външна намеса. Такива общности, които могат сами да разрешат
проблемите си, са малките, неанонимни общности, с имащи си доверие и планиращи
дългосрочно живота си заедно членове. За съжаление подходът й има своите
ограничения при прилагането му към общности, които са големи и анонимни, и които
страдат от липса на социално доверие, и чиито членове преследват индивидуалистични,
късогледи стратегии за „моментно” оцеляване.
Ролята на институциите за разрешаване на проблемите на колективното действие в
едно анонимно, лишено от социално доверие общество, е многопланова. От една
страна те трябва да успокоят „нервния” участник в схемата на сътрудничеството, като
му гарантират, че тя ще продължи да произвежда публичните блага, които се очакват от
нея. От друга, те трябва да дадат стимул на сътрудничещия с нежелание, като му
гарантират, че няма да бъде използван от другите, ако продължи да участва в схемата
на сътрудничестото и плаща честния си дял в нея. И, разбира се, те трябва да възпрат
гратисчията – със заплаха от принуда и приложението й при нужда.
Накратко: институциите трябва да гарантират, че сътрудничеството не е твърде
рисково, и може дори да се окаже колективно печелившо и индивидуално изгодно.
Моето заключение е, че при наличие на условия за гратисчийство, дори и в общество на
малцина гратисчии, практиката ще расте, когато имаме наличието на още две условия.
Първото и най-важното е намаляване или липсва на хоризонтално социално доверие.
Второто е бездействащи или неефективни институции. При условия на намаляващо или
15

Остром (Ostrom 1990) се опитва да отговори на въпроса „Могат ли да се избегнат проблемите на
мерата?” Тези проблеми са описани от Гарет Хардин в класическата му статия от 60-те „Трагедията на
мерите” (Hardin 1968). Проблемът е, че понеже мерата по дефиниция се притежава от всички, и затове не
е ничия отговорност, тя често се опустошава от неконтролирана и брутална свръхупотреба. Липсата на
ограничения върху употребата на общото благо води до социална катастрофа. Подобни заплашени от
опустошаване „глобални мери” са атмосферата, океаните и рибата, дивеча. Елинор Остром описва какви
правила са необходими на общността, за да преодолее сама проблемите си. Ето и някои от тези правила:
ясно определени граници; синхрон между правилата за ползване на мерата и местните нужди и условия;
индивидуални права на всички да формулират и ревизират правилата за функциониране на мерите;
механизми за наблюдение, в които наблюдаващите са отговорни пред общността; различни по степен
наказания за нарушаването на правилата; достъп до евтини арени за разрешаване на спорове; и
относителна свобода на ползващите мерата от външни държавни власти.
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липсващо социално доверие сътрудничещият с неохота ще сътрудничи с още по-голяма
неохота, като постоянно внимава да не би някой да се опитва да го използва. Нервният
също ще е по-нервен: постоянно ще привижда разпад на схемата на сътрудничеството
и ще е готов панически да я идостави. Ако и институциите не си вършат работата да
възпират гратисчията, стимулират сътрудничещия с неохота, и успокояват нервния,
при тези условия практиката на гратисчийството безпрепятствено ще расте и накрая ще
унищожи сътрудничеството и публичните блага по-общо.

Топлофикация София – историята на една неуспешна регулация
А. Нека накратко проследим хронологията на тази история.
1.
1997: Либерализация на цените на топлоенергията без сериозни реформи в
сектора.16 В резултат потребителите получават повишена цена с влошено качество на
услугата
2.
Това дава сериозен стимул за поява на отделни прояви на гратисчийство.
Стимулъте е даден от съчетаването на а) условието неизключваемост от услугата за
неплащащите, с б) повишена цена, достатъчна за поемане на минималния риск по
разкриване на дейнието, и в) очевидната липса на работещ механизъм за контрол.
Неадекватен отговор на регулиращите институции:

3.

а) Въвежда се ново законодателство, правят се опити да се пресекат практиките
на гратисчийство. Тези мерки се оказват неадекватни.
б) Започва честа смяна на правилата. Поредица от закони и поправки на
законите за енергетиката - 1999 („Закон за енергетиката и енергийната
ефективност”17), 2001 (поправки в закона), 2003 (изцяло нов закон – „Закон за
енергетиката”18); две решения на българския конституционен съд - от 2006 и от
200719, множество наредби за приложение на закона, намеса на Омбудсмана на
републиката. Резултатът от честата смяна на нормативната рамка и на правилата
е несигурна и делегитимирана регулация.
в) Стига се до хаос и несигурност в системата. Това поражда допълнителна
неефективност.
4.
Провалът на регулацията от своя страна води до масовизиране и публично
афиширане на практиката на гратисчийство.
5.
Масовизирането на практиката и липсата на адекватен отговор води до
фактически банкрут (септември 2008г.)
Б. Социалното доверие и кризата в Топлофикация София.
Нека сега опишем случилото с ТС от гледна точка на спада на социално доверие между
гражданите и на доверието в институциите.
16

През 1997 се приема и „Генерален план за рехабилитация” на главното оборудване на ТС – тръбите и
абонатните станции, който е финансиран със заем от Световната банка. Фактът, че и до днес ТС се
оправдава за лошото качество и високата цена на услугата отчасти и със старото си оборудване показва
доколко успешно е бил изпълнен този план.
17

Публикуван в Държавен вестник 64/16.07. 1999.

18

Публикуван в Държавен вестник 107/09.12.2003.

19

Решение на БКС №4 /2007, по дело № 10 /2006.

101



2003: по-масовото разпространение на гратисчийството
при наличието на
благоприятни условия: 1) ниски и спадащи нива на хоризонтално доверие (които,
видяхма по-горе, характеризират българското общество през този период) и 2)
неадекватна намеса на институциите (честа смяна на правилата и делегитимиране
на институциите като ефективен инструмент за овладяване на ситуацията.) Налага
се въвеждането на изцяло нов закон, който да въведе ред и даде възможности за
санкционеране на гратисчиите. Първоначално има положителен ефект, но той е
краткотраен. По данните, цитирани по-горе, за две години размерът на практиката
нараства двойно, за да обхване към 2005 до 15% от всички потребители на услугата.
 2006/2007: корупционния скандал в ръководството на дружеството (скандалът
“Вальо Топлото”) подрива крехкото социално доверие . В обществото се утвърждава
мнението, че институциите не само не си вършат работите (не наказват гратисчиите и
не гарантират ред), но и нанасят преки вреди;
 Това води до масово и лавинообразно разпространение на гратисчийството през
пролетта на 2007: публично прокламирано (тук активна роля играе Асоциацията на
потребителите в България на Павел Кърлев), оправдавано като достойна съпротива
срещу безотговорните институции (включително и от представители на кабинета на
Омбудсмана на Републиката)
 Включването в “бойкота на плащането” и на най-добросъвестните граждани от типа
“нервни сътрудничащи”
води до край на сътрудничеството – невъзможност
публичното благо да се произвежда.
 Топлофикация фактически банкрутира (септември 2008г. поради дългове към
Булгаргаз тя е заплашена от спиране на работата), но тъй като има социални, а и
политически функции, не може да спре да работи в тази предизборна година.
 ТС е спасена за пореден път с държавни субсидии, които са непублични. Причините
за непубличността (1) противоречие с Европейските разпоредби за отваряне на
енергийния пазар и въвеждане на принципа на конкуренцията – което изключва
даването на държавни субсидии в енергийния сектор; (2) очевидната несправедливост
по отношение на гражданите в София и страната, които си плащат данъците – и по този
начин финансират ТС, но не могат да ползват тази субсидирана услуга.
 Социалното доверие не е възстановено в резултат на тази държавна намеса –
гратисчийството продължава да е сериозен проблем.
 Индикации за невъзстановяване на социалното доверие са: нежеланието за поемане
на “колективна” отговорност от съкооператорниците за неплатени сметки, нежелание
за скъпи и болезнени реформи – което води до невъзможност за въвеждане на строги
правила и на условия, при които гратисчийството е неизгодно; готовност за
прехвърляне тежестта върху останалите данъкоплатци, и пр.

Вместо заключение: две предложения за решаване проблемите на
колективното действие.
А. Публичната стока да се трансформира в частна.
Такова е решението, което стандартно се предлага от икономисти с неолиберални, пропазарни убеждения.
По отношение на казуса ТС, това решение би предложило такава преработка на всички
инсталации в жилищните кооперации, което би направило отчитането на
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потреблението на топлоенергия напълно обективно. Тогава осигуряването на благото
„топлина” би се превърнало в индивидуална грижа и отговорност на всеки. Разбира се,
доколкото стоката от публична се превръща в частна, изчезват и условията за
гратисчийство. Това е така, дори и да продължат да съществуват останалите две
условия – ниско социално доверие и недоверие в неработещите инститции.
Разбира се, за да се извърши тази „трансформация” на публичната стока в частна, някой
трябва да поеме разходите по преработка на топлинните инсталации и тръбните
разводки. Това е едно скъпо решение. И тук, разбира се, е един от важните въпрости:
кой трябва да поеме разходите по финансиране на тази трансформация?
Доколкото от нея биха спечелили клиентите на ТС – биха плащали само за потребеното
от тях самите, което би свалило цената на услугата и би повишило качеството й,
естествено би било те да я финансират, но това би било невъзможно поради високата й
цена. ТС също би могла да поеме разходите, доколкото тя дългосрочно би могла да
спечели, като задържи клиентите си и започне да генерира печалби. Държавата също
принципно би могла да поеме финансирането, доколкото би си разрешила един важен
социален и политически проблем. Разбира се, поемането на финансирането от страна на
държавата повдига важни морални проблеми, които накратко бяха описани по-горе.
В обобщение, решението за превръщане на публичната стока в частна, предлагано от
неолибералите, е една скъпо решение, повдигащо трудни за разрешаване практически и
морални проблеми.
Това решение често е и напълно неадекватно, доколкото работи единствено за квазипублични стоки, каквато е услугата централно топлоподаване, например. По отношение
на чистите публични стоки, то не работи – доколкото те просто не могат да бъдат
„приватизирани” – трансформирани в частни стоки. Нито чистият въздух, нито
отбраната на страната може да бъде доставяна само на тези, които си плащат за нея.
Нещо повече, важните публични блага не са квази-публични стоки, и съответно - не
могат да станат частни. Нито правовата държава, нито отговорното гражданско
общество са стоки, които могат да бъдат осигурени само на тези, които си плащат, и от
ползването им да бъдат изключени останалите.
Необходимо е решението да се търси в друга посока – а именно, да се елиминират
условията, които правят гратисчийството изгодна и затова масова практика. Найважното тук е, че неолибералните реформи не могат да направят нищо по този въпрос:
те не могат да възстановят социалното доверие, и така не могат да елиминират едно от
главните условия за проблемите на колективното действие.
Проблемът на
колективната ирационалност тук остава неразрешим.
Б. Общността да се самоорганизира за производството на публични блага.
Урокът от провала на неолибералните реформи по отношение ефективното
производство но публични блага е ясен: производството на публични стоки е
колективна грижа и отговорност. В общества, които не са способни да се справят с
проблемите на колективното си действие, важните публични стоки като качествена
демокрация, правова държава и отговорно гражданско общество не са произведени в
„достатъчно количество и качество”. Там животът се приближава до описаното от
Хобс: той е самотен, беден, отвратителен, груб и кратък.
Могат ли общностите да се справят с този проблем? Първо трябва да се подчертае, че
доколкото става дума за публични стоки, характеризиращи се с неизключваемост,
възможности за гратисчийство винаги ще съществуват. За да разреши проблемите си,
общността трябва да намери начини да дисциплинира членовете си и да ги откаже от
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гратисчийството. В това отношение има едно относително по-евтино решение:
въвеждане на справедливи правила и инвестиция основно в средства за по-добро
наблюдение на спазването на правилата. Доверие се гради върху ясни правила, които се
спазват от всички. Тук подкрепата от страна на институциите е ключова – те трябва да
гарантират, че неспазването на правилата ще бъде санкционирано.
И това решение на проблемите на колективното действие „отдолу-нагоре” – от страна
на самото общество, има своите проблеми. Един от основните е, че общността трудно
може да въведе ясни правила и да наблюдава за спазването им, когато членовете й си
нямат доверие и трудно могат да достигнат до консенсус по отношение на тези
правила. Често в тези общества малцината гратисчии успяват да организират активна
съпротива срещу възможните реформи. В атмосфера на недоверие аргументите им са
правдоподобни и имат широк обществен резонанс – въвеждането на колективна
отговорност при такива условия наистина е лудост, защото би довела до война на
съседите.
Решението, според което с реформата трябва да бъдат натоварени институциите, също
пропуска факта, че при липса или ниски нива на доверие в институциите (които, както
е добре известно, характеризират съвременното българско общество) подкрепата от
страна на институциите ще е неефективна. Проблемът на колективната ирационалност
и тук, изглежда, е трудно разрешим.
Решението трябва да се търси в такива мерки, които да помогнат на общността
постепенно да възвърне част от загубеното социално доверие между членовете й. За да
се случи това, институциите също трябва да поемат функциите си – и най-общо да
успокояват нервните, стимулират сътрудничещите с неохота и възпират гратисчиите.
Процесът на възстановяване на доверието тук е дълъг, лъкатушещ и труден, точната
„добавка” за този оздравителен процес не е напълно ясна и успехът не е гарантиран. Но
процесът на оздравяване не е принципно невъзможен, доколкото в описаното тук
предложение се търси лекарство за правилно диагностицираната болест.
Източници на използваните данни:
European Values Study (EVS) – 1,2 3 и 4 вълна.
„Неформалната икономика в България през 2003” – социологическо проучване на
агенция МБМД.
Изследването New Europe Barometer (1998).
Серия изследвания на институт „Отворено общество” – Състояние на обществото I
(2002) , II (2006) и III (края на 2007).
„Скритата икономика на България”, част първа: общото население; част втора:
бизнесът. 2004. Агенция „Витоша рисърч”
Собствени дълбочинни интервюта с ръководни служители на Топлофикация София,
клиенти на дружеството и обикновени граждани. Направени са в рамките на
изследването “The Duty to Obey the Law and Social Trust: The Experience of PostCommunist Bulgaria”, в рамките на колективния изследователски проект Shaken Order:
Authority and Social Trust in Post-Communist Societies на Центъра за академични
изследвания – София.
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Политологията в политологично огледало
Анна Кръстева
Как изглежда политологията в своето теоретично огледало? Зададох си този въпрос по
време на работата върху книгата „Политическите науки в България” 1. Замислихме я с
Антоний Тодоров, за да представим пред международната френскочетятаща
академична публика основни резултати и насоки на изследвания на българските
политолози. За разлика от обичайната практика, когато се публикуват нови текстове,
тук целта беше точно обратната – да се преведат на френски език вече публикувани,
апробирани в циркулацията им на българска теоретична територия, текстове на
утвърдени изследователи. Не бяхме предвидили, че точно последното се оказа
предизвикателство. Непренедрежител брой колеги нямаха текстове, публикувани в
академично издание от поледните години.
Тогава реших да се взра в академичния образ на българската политология.
Наукометрията се оказа релевантната методология. Защото целта не е да се дава
оценка, а да се направи портрет, не да се коментират, критикуват, дискутират подходи
и резултати, а да се представи панорамата на политологичните изследвания, така както
те са представени на страниците на списание Политически иследвания.
В отговора на този въпрос ми помогна енергична и ефикасна група от блестящи
студенти от НБУ – Велимира Деянова, Кузман Илиев, Теодора Ангелова. Те направиха
база данни на всички броеве на списанието, които успяха да идентифицират, по
отношение на авторите и публикациите, ключовите думи, цитиранията. Последната е
сред най-любопитните, а и безспорно полезни – кой от кого и къде е цитиран. Тази база
данни е налична в архивите на Департамента по политичеки науки на НБУ и е богат
материал за много други изследвания и заключения.

Автори – малко, но разнообразни
Наукометричното изследване е направено на основата на следните данни.2 За
анализирания почти двадесетгодишен период (1991 – 2009) са публикувани 132 статии3
от 149 автора4.
Таблица 1 Брой български автори и статии

Год

Брой
1991
1992
1993

Брой български автори
1
1
1
2
3

Брой статии
11
17
7
13
6

1

6
8
6
10
6

Krasteva A. et A. Todorov (dirs) Sciences politiques en Bulgarie. Sofia, 2010.
Поради нерегулярното излизане на списанието и непълното му комплектуване от библиотеките не е
изключено да има броеве, които да не са включени в базата данни.
3
За целите на изследването кръглите маси и дебатите се броят като колективна статия с няколко автора.
4
Изследването включва само съвременните български автори.
2
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1994

1995

1996

1997-98
2007

2009

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1

5
8
10
8
1
6
8
3
4
3
3
5
6
15
8
4
5
8
13
149

5
8
9
8
1
6
8
3
4
3
3
5
6
15
5
4
5
5
7
132

Резултатът е повече от скромен за толкова дълъг период: 132 статии на български
автори за 19 години или средно по 7 годишно. Той, разбира се дължи на изключително
нерегулярното публикуване на списанието. Причините за този слаб, неустойчив
характер на единственото академично теоретично политологично списание не са обект
на този анализ. Необходимо е все пак те да се разглеждат в сравнителна перспектива:
през първите години след демократичните промени у нас излизат 4 философски
списания, философската периодика е много активна и до днес5. През целия период
редовно излиза списание Социологически проблеми с много сериозна издателска
политика, покривайки и въпроси от политическите изследвания. Очевидно е, че
причините за нерегулярната публикацонна дейност на Политически изследвания не са
единствено от финансов характер. Специализирано списание е ключов елемент в
институционализацията на всяка научна дисциплина.
Едно академично списание е израз на зрялостта на цялата изследователска и
преподавателска общност.
Заслуга за публикуването на Политически изследвания имат двамата му главни
редактори: доц. Добрин Канев през 90-те години и проф. Георги Карасимеонов от
втората половина на настоящето десетилетие.
Авторският състав е разнообразен в редица отношения. Списанието осигурява
теоретична трибуна и на утвърдени учени, и на млади изследователи – доктори и
докторанти. Най-интересната характеристика на авторския кръг е неговата
дисциплинарност – политолозите са често в компания на юристи, както и на социолози,
5

През 2009 г. беше проведена голяма кръгла маса „80 години специализиран философски печат в
България” с участието на главните редактори на всички фисолофски и някои други интердисциплинарни
списания, докладите бяха публикувани.
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философи, културолози, историци, дори журналисти. Тази отвореност е първа заявка за
разбирането на политическите науки в множествено число и за вкус към
интердисциплинарност.
Интензивността на присъствието варира в много широки граници: между 1 и 9 статии
за разглеждания период. Тримата най-продуктивни автори са Георги Карасимеонов,
Добрин Канев и Антони Тодоров, всеки има 8 - 9 статии. Стабилно присъстват
Светослав Малинов и Анна Кръстева с по 6 статии, Петър-Емил Митев и Александър
Рангелов с по 4-5. По-малко от 20 автора са публикували по 3 статии, двадесетина – по
2. Огромното мнозинство автори се повявят епизодично само с една статия.
Схема 1 Разпределение на авторите по продуктивностт на страниците на списанието
Ядро от
петима
автори с 6-9
статии
Около 25
втори с по
2-4 статии
Периферия
от много
автори с по
1 статия

Схемата на разпределението е малко ядро от много продуктивни на страниците на
списанието автори (6-9 статии) , втори също относително немногоброен кръг от
относително добри присъстващи автори с 2-4 статии и изключително широка
периферия с автори само с една статия за целия период
Това изключително неравномерно разпределение може да се интерпретира в две
противоположни посоки: систематичнто прилагана интердисциплианрност и
отвореност към други дисциплини и автори, които присъстват епизодично; липса на
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активна политологична общност, която да свързва своето академично развитие и
присъствие със списанието.

Политология – да, но каква?6
Предвидимо и обосновано е теорията да бъде центърът на концептуалния свят на
академично списание. Вторият проблемен стожер е противоположен – преходът,
необходимостта да бъде анализирана и разбрана демокартизацията.
Изненадата идва с третия тематичен блок – солидното място на политическите
комуникации, рекламата, маркетинга, медиите, образите и дискурсите.
Таблица 2 Тематични блокове

Теми
Теория
Преход, демократизация
Политически комуникации
Политически режими, партии, институции
Политическо поведение, политическа култура
Избори
Етнически, религиозни, национални идентичности
Международни отношения
Политика и икономика
Популизъм
Европеизация
Управление, власт
Публични политики

Процент статии в
съответните тематични
блокове
26%
17%
13%
9%
9%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
0,7%

От множеството класически политологични проблемни области, списанието отдава
предпочитание на две: партиите и институциите; политическата култура и
политическото поведение.
В общество, което се учи да прави избори, би могло да се очаква по-фокусиран интерес
върху тяхната технология. Такъв не липсва, без да е особено проявен.
Перформативната сила на политическите – но и на политологичните – дискурси прави
толкова по-значителен избора на обекти, върху които се концентрират те. Сред
многобройните измерения на посткомунистическото общество списанието избира да се
фокусира върху етническите, религиозните, националните.
Теоретичният свят на списанието напълно се вписва в описаното от М. Вебер
разделение и разграничеване на икономика, религия, култура, образование, наука и т.н.
В тази социална вселена на обособени сфери, списанието избира да хвърли мост към
една – икономиката.
6

Тематичното разпределение е напълно индуктивно, то отразява проблемното разнообразие на
публикуваните текстове и няма нищо общо със систематична класификация на политическите науки.

110

Дългият период, когато списанието не излиза, белязва навлизането в публичното
пространство на две мащабни теми – евроеизацията и популизмът. Това вероятно
обяснява повече от скромното им присъствие в теоретичния му свят.
В анализа на дискурса „мълчанието” е толкова многозначително колкото и говоренето,
липсите са по-показателни от наличните теми. Има един ярък дефицит и това са
публичните политики. Той не е – и не би могъл да бъде - случаен. Той е политологичен
израз на определено разбиране за политика – и за политология. Разбиране, в което
важно място заемат кампаниите, рекламата, изборите, а публичните политики липсват.
Откриваме политика, ориентирана към взимането на властта, не към отговорното й
упражняване.
Историята на политологията – по-видима от съвременната политология
Историко-теоретичен анализ на класически текстове –това е центърът на първия блок.
Ключова дума е класически – интересът към големите фигури в историята на
политическите изследвания надхвърля вниманието към съвременни теоретични
контроверсии, школи, направления.
Платон, Хобс, Лок, Бентам, Бърк са класиците, които привличат вниманието на
съвременните български политолози. Метрополит Симеон въвежда дебата на Маркс с
неохегелианците. ХХ век е представен доста схематично с Р. Михелс, Х. Маркузе, Х.
Аренд, Р. Дал. Има подчертано желание за плурализъм, за анализ и на либерализма, и
на консерватизма, и на социалната деморация.
Този класически прочит на класиката заема една трета (35%) от теоретичния блок.
Създава се впечатление, че българската политология не търси източници и вдъхновение
за обновление чрез по-близко вглеждане в съвременни автори, школи, контроверсии.
Почти половината от теоретичния блок (45%) разглежда понятия. Статиите се
разполагат в широкото поле между два противоположни полюса. На единия – особено в
началото на 90-те години – е свръхупотребата на „митове”, „утопии”, „илюзии” като
подход за мислене на прехода в „слаби” понятия, по-скоро и по-често в метафори. На
другия полюс е амбициозна теоретизация с нови понятия, които се предлагат за
апробация от академичната общественост (институционално-културния комплекс на А.
Тодоров) или с централни за собствената им концепция понятия като абстрахирането
на Н. Найденов. В тази втора насока се включват и теоретични разсъждения за
приложната политология (“Рисковете на предизборната прогноза” на Д.Димитров и
Е.Дюлгерова), толкова по-интересни, защото публикувани в началото на
демократичния изборен опит (1993).
В полето между тях е клъстерът от модернизация, демократизация, глобализация с
някои неочевидни теоретични избори - сред доста малкото сравнения се откроява това
на България и Южна Корея. Предпочитанията са към по-широки и
интердисциплинарни, отколкото към по-српецализирани политологични понятия. Този
подход се подчертава и от факта, че дори когато последните присъстват, думата
понякога се дава на социолози, за да ги дефинират (Н. Генов. „Левица, десница, център.
Какво значи това у нас?”). Любимо теоретично занимание на политолозите от 90-те
години е разграничението ляво-дясно, понякога с център, друг път – без.
Сред палитрата социологически и философски понятия, към които списанието
определено има вкус, има някои интересни липси. Посткомунистическата политология
е внимателно взряна в промяната, но не я концептуализира, например, чрез свобода.
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Промяната на политологията в променяща се политическа среда заема подобаващо
място – една пета от теоретичния блок. Два дебата на една и съща тема „Политическата
наука и българското общество” през 16 годишен интервал събират едни и същи
политолози (Д.Канев, Г.Карасимеонов, Д.Иванов, О.Минчев ), за да поставят проблеми
и направят равносметка.
Тоналността в самореефлексията на политологията отново варира в широки граници: от
умерената академичност в третиране на нейното университетско измерение (Г. Янков)
до трибунната полемичност (Св. Ставрев „Реалната политика предизвиква теорията на
политиката, тя не реагира”).
Институционализация на демокрацията, разпадане на човека
Вторият най-голям блок обхваща въпросите на трансформацията на
посткомунистическото общество. Ключова дума наистина е общество, не само
политика. Поставя се акцент върху човека: „разпадане структурите на човека” (Р.
Ангелов, 1993); „българите 1 година след промените” (Е.Тодорова, М. Френкева, 1993).
Статиите в този тематичен блок биха могли условно да се разделят на дре групи:
преход и демократизация.
Преходът се схваща изключително афективно: „краят на илюзиите”, „оптимизъм –
песимизъм”, „разпад”. Микро-нивото е теоретичният избор на списанието: вглеждане в
прехода през начина, по който той се преживява от гражданите. Последното понятие не
изкристализира бързо в анализите, човекът е разбран не толкова като активна и
отговорна позиция в публичното пространство, а като ценностен универсум:
„ценностни системи в условията на преход”( М. Захариева, 1994). В същия дух Кр.
Байчинска разграничава две трупи в българското общество: либерали и егалитаристи
(„Пътят към демокрация: свобода или равенство”, 1996). В тази насока на тематизация
елитът са не толкова политиците, колкото интелектуалците (Ив. Знеполски
„Интелектуалците”, 1991).
Тези интерпретации на прехода са предложени предимно от социолози и културолози,
политолозите се реваншират по отношение на демократизацията. Тя е теоретизирана
солидно и систематично в няколко направления. Първото е анализ на state of the
art,теоретична реконструкция на полето: Р. Коларова „Теории за преход и модели за
преход” (1996). Другото направление е изковаване на понятия, с които по-фино да се
опишат особеностите на посткомунистическия преход: протодемокрация (П.-Е. Митев,
1994). Третата насока е компаративиска: сравнение на демократизацията в България и
Португалия (Г. Карасимеонов, 1994).
Ясно заявени са два противоположни, хармонично допълващи се подхода: от една
страна, методологически холизъм, експлицитно желание за обхващане на явлението в
неговата цялост (Р. Донков „Процесът на демократизация в системни измерения”, 1994)
и ситуиране на българския случай в него (Н.Вълков „Мястото на българския модел в
теорията на преходите”, 1996); от друга страна, анализ на конкретни проблеми като
вътрешнопартийната демокрация (М. Любенов, 2007), конституционализма и правата
на малцинствата (Р. Коларова, 1994), консолидацията на демокрацията (Д.Канев, 1994).
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Неустоимата привлекателност на имиджите
Най- интересен за анализ е третият тематичен блок – първите два са предвидими и
„неизбежни”. Той е и най-показателен за разбирането за политология, което списанието
утвърждава.
Какво идва след теорията и прехода? Имиджът.
Политическият език е предпочитаният вход в разнообразие от проблеми: политиката на
идентичности и политиката на идеи (А.Кръстева, 1993), елита
(М.Петров),
демокрацията и протодемокрацията (П.-Е. Митев, 1997-98).
Политическият език не е само призмата, през която се разглеждат разнообразни
явления, той често е централен обект на анализа: тронните слова (В. Пенев, 1997-98),
конфликтния дискурс в парламентарния контрол (Т.Буруджиева, 1997 - 98), образите и
посланията на политическите кампании (А.Кръстева, 1992, 1993,2007, 2009).
Клъстерът медии-политика е предпочитано поле от политолози (Г.Карасимеонов, 1994,
В. Пенев, 1994), журналисти (И.Инджов, 2007), изследователи на журналистиката
(В.Табакова, 1995), културолози (Св. Кирилов, 1997-98).
Списанието е трибуна на развитие на интереса къэм политическата реклама и
маркетинг (Т.Буруджиева, 1994, Л.Куновска и Л.Стайков, 1994).
Няколко причини обуславят високата относителна тежест на този тематичен блок.
Първата и най-съществената е желанието на посткомунистическата политология за
навлизане в нови територии, за обновяване на политическия инструментариум чрез
прийоми от рекламата и PR. Втората е перформативната сила на политическите
дискурси, която се проявява още по-мощно в недостатъчно изкристализирала
политическа сцена. В тази динамична среда овладяването ресурсите на политическия
дискурс става един от източниците на (само)конституиране на елита. Третата причина е
обоснованият интерес към новия вид взаимодействие на политиците с новата
конкурентна и плуралистична медийна среда.
И в този тематичен кръг има някои показателни липси. Медиите са схванати доста
класически като преса и теливизия. Навлизането в проблематиката на Интернет
политиката и е-демокрацията предстои.
Пиетет към парламентаризма
Политическите институции, естествено, присъстват, макар да следват – по теоретична
тежест, - а не да предхождат политическите имиджи.
Най-впечатляващата характеристика е яркият парламентаризъм – две трети от целия
блок. Той е коонцептуализиран и като режим (Ив. Кръстев, 1995), и като институция.
Парламентаарната институция е артикулирана в широко разнообразие от аспекти: от
политико-правния статут на народния представител (Г.Близнашки, 1997 - 98) през
еднокамерната система (Д.Караджов, 1994), питанията (Г.Близнашки, 1994) до
научнити парламентарни служби (Д.Канев, 1997 - 98).
Списанието е пронизано от пиетет към парламентаризма. Той намира израз и в
нормативния подход: „принципът на откритост в дейността на НС” (Г.Близнашки,
1995), „ВНС в спектъра на политическите ценности” (Е. ТОдорова, К.Гергов,
Б.Ставров, М. Френкева, 1992).
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Интересното е, че ключовата политологична проблематика за парламентарната
институция е разгледана подчертано плуридисциплинарно. Почти половината от
статиите са дело на юристи,7 четирима социолози са включени с резултатите от
проведено ЕСИ.
На президентската институция е отредено значително по-скромно място – една пета от
тматичния блок. Логично е, че американският президент е анализиран чрез
пълномощията си ( П. Шопов, 1996), любопитно е, че българският е представен чрез
имунитета си (Б.Велчев 1997 - 98).
Политическите партии са анализирани и в сравнителна перспектива (Г. Карасимеонов
„Политическите партии в посткомунистическите страни”, 1995), и в българския им
вариант (А. Иванов „Програмите на политическите партии в България”, 1994; Ив.
Кръстев „Структура и перспективи на партийната система в България”, 1995; дебат
„Политическите партии във функционирането на демокрацията в България” с участието
на Г.Карасимеонов, П.-Е.Митев, А.Тодоров, А.Кръстева, 2009).
От апатията до демократичния етос
Всяка десета статия разглежда политическото поведение. Конституирането на самия
предмет изисква известно време, затова първите статии в тази проблемна област се
появяват в 1993 г., но оттогава присъстват трайно в списанието.
Могат да се обособят два тематични кръга: електоралното поведение и българската
политическа култура.
Интересно е, че почти липсва сравнителната перспектива. Дори когато „чуждото”
присъства в анализа, то не е външна реалност, с която се сравняваме, а вътрешен
референт, чрез който се самоконституираме: ”Свое” и „чуждо” в българското
политическо съзнание” (Св. Страшимирова, 1993).
Аналитичните усилия са съсредоточени върху улавяне спецификата на българския
избирател (Д. Димитров и Е.Дюлгерова „Променят ли българските гласоподаватели
своите ориентации?”, 1993;И.Парчев „Българският избирател”, 1995; А.Тодоров
„Електоралната мобилност: българският нвариант”, 1995). Българският избирател е
артикулиран в две основни перспективи: възрастова и джендър. Младите, дори наймладите – юношите – и ролята на политическата социализация за формиране на
политическите им предпочитания привличат вниманието на изследователите още по
време на изборите за ВНС (Цв. Марков, 1993). Т. Коцева въвежда джендър аспекта в с
въпроса какво следва след феминисткия социализъм (1993).
По-широко е разгърната по-широката тема за политическата култура: от полемичния
патос на Т. Танев „Опит върху политическите превъплъщения на източноевропейския
Хамлет и методологическите прблеми на новия Шекспир” (1994) и Д.Ченешев
„Естетическото насилие – начини на противопоставяне”(1996) до умерената
аналитичност на А. Тодоров „Политическата култура в модерна България” (1993), С.
Янев „Политическият човек. Социология на политическите убеждения (1994) през
„Демократичния етос в посткомунистическа България” на Ж.Владимиров (1996) и
дебата върху българската политическа култура (2009).

7

Почти само на един юрист – Г.Близнашки.
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От избирателните системи до изборните послания
Най-любопитното за този блок е нарастването на интереса към проблематиката на
изборите през последните години. Мнозинството са публикувани през 2007 г. и 2009
г.Това е първата и единствена изненада. Анализите се разгръщат в предвидима широта,
обхващащи всички избори – парламентарни, президентски, местни, европейски.
Тематиката варира от „технологични” въпроси като „цената на мандата” при
различните методи (В. Коркинов, 1994) и реформите в избирателните системи
(П.Георгиева, 2009) през конюнктурни, но важни за разбиране динамиката на
политичееската ситуация въпроси като „стачката и изборите” (Г.Карасимеонов, П.Е.Митев, А.Тодоров, Ж.Георгиев, 2007) до образите и посланията (А.Кръстева, 2007,
2009).
Политика на идеи или политика на идентичности
За разлика от предходния тематичен блок, издържан изцяло в политлогична
перспектива, етническият е интердисциплинарен. Преобладават социологически и
социално-психологически изследвания, някои в духа на народопсихологията с ключови
думи като етнически характер и национална психика (К. Рамчев, Л.Стаменков,
Б.Боголюбов „Източнородопските мохамедани”, 1991), други търсещи по-гъвкави
обяснителни схеми (Б.Стоянова-Бинева „Етничността в Пиринския край: утвърждаваща
се социална категория, зараждащо се етническо малцинство”, 1993), трети
комбиниращи възрастови и етнически характеристики (Св. Христова разглежда
етническите различия през призмата на 3 поколения българи и цигани, 1993).
Политологичната перспектива – управлението на етническите различия – е по-слабо
представена. Тя присъства в теоретичния план на сравняване на двата модела
„политика на идентичности и политика на идеи” (А.Кръстева, 1997 - 98) или в
разглеждането на конструирането на многоетнически държави като Русия (А.Иванов,
1993).
Популизъм vs демокрация
Ако има една проблематика, в която политологията изпреварва политиката, то е по
отношение на популизма. Тематиката присъства още в първите години, въведена от Е.
Иванова “Популизъм и легитимност” (1994) и Кр. Станчев „Икономическият
популизъм в България” (1994). Тя бива активизирана и през новото десетилетие, както с
анализ на „Атака – между национализма и популизма” (Кр. Жечева, 2007), така и с
задълбочения политологичин анализ на видовете популистки партии на Св.Андреев
(2007).
Европа – утопия или реалност
На противополжния полюс е европеизацията. Темата е застъпена повече от скромно.
Вероятна причина за това е, че списанието не излиза дълъг период от време, което е
най-интензивната подготовка за присъединяването. Тази причина не е достатъчна за
обяснение на съществената липса, още поваече че в България няма специализирано
политологично списание по европейска интеграция.
Проблематиката присъства в типичната за 90-те години терминология: „Обединена
Европа: утопия или реалност” (В. Тодоров, 1995), както и в политологичния анализ на
115

институционалната система на ЕС (К. Христова „Европейският парламент”, 1996) и на
взаимоотношенията на ЦИЕ с ЕС (Кр. Николов, 1996).
Политика без публични политики
Най-фрапантната липса е систематичното игнориране на публичните политики.
Статията на Т. Томова „Структурна реформа на социалната държава в България” (199798) е сред много малкото изключения, които потвърждават правилото.

Българските политолози за българската политология
Образът на политологията – както и на всяка научна дисциплина – се изгражда от две
характеристики: нейната продуктивност и нейната използваемост. Как българските
публикации стимулират български автори, как последните ги вплитат в свои търсения и
анализи – един от множеството въздможнши отговори на тези въпроси дават
цитиранията8.
Първата констатация е нелицеприятна – българските автори цитират нерегулярно
български автори. Множество статии въобще не се позовават на други български
изследвания, средно две статии цитират една. Една от причините е, че има не малко
статии, в които няма никакво цитиране. Това поставя въпроса за жанра на
публикациите, за предпочитание към есеистичния стил. Друго възможно обяснение е
пионерският дух или самочувствие на някои автори, убедеността, че радикалната
новост нама нужда от позоваване на други научни резултати. Няма нужда да
припомням, че дори Айнщайн в революционната си теория на относителността цитира
свои предшественици.
Фактът, че много автори не цитират, не трябва да умаловажава уважителното
отношение на техни колеги към постиженията на българската политология.
Един
автор цитира 11 свои колеги. Съвсем симетрично – и напълно контингентно – 11 автора
цитират по една българска публикация. Четири публикации също правят сериозен
преглед на съществуващата българска литература, цитирайки по 6-7 публикации.
Останалите немногобройни цитиращи автори са в гамата 2 – 4 позовавания.
Таблица 3 Процент статии спрямо броя цитирания

Брой
цитирания
1
2
3
4
6
7
11

Процент
статии
34%
20%
4%
23%
7%
7%
4%

8

Базата данни и анализът на списанието обхваща само цитирания на българските автори, защото те найплътно се доближават до задачата да се реконстуира наукометрично българската политология.
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Цитираните автори имат сходна структура както авторите в списанието – като правило
се явяват епизодично, само по един път. Двата факта безспорно са свързани.
Интердисциплинарността, единичното присъствие на определени теми и подходи
безспорно „разпилява” цитиранията, не се оформят клъстери или ядро.
Кой е най-цитираният автор е въпросът, който вълнува не само акредитационните
комисии, но и цялата академична общност. Безспорен „класик” в списанието, с цитати,
надвишаващи 4 пъти следващите в списъка, е Георги Карасимеонов. Очевидно
неговите книги Политическата система в България и Политическите партии са
настолни за множество български политолози и sine que non при анализ на българската
политическа сцена.
Няма „сребърен медал”, между 8-те цитирания за Г.Карасимеонов и множеството
автори, цитирани еднократно, има само една група от автори с по 2 цитирания: Добрин
Канев, Антоний Тодоров, Тодор Танев, Анна Кръстева, Румен Даскалов, Татяна
Буруджиева, Николай Генчев.

Списание Политически изследвания – трибуна, а не форум
Краткият наукометричен анализ очертава този образ на българската политология, който
намира израз на страниците на списание Политически изследвания – така, както е
замислен като редакционна политика от своите издатели и както е пожелан като научна
изява от своите автори. Той очертава няколко характеристики:

Списанието решава да направи централни за своята издателска политика
централните проблеми на българската политика – посткомунистическия преход и
демократичната консолидация;

Дори и в бурно на промени политическо време списанието устоява своя
академичен характер със солиден теоретичен блок и достойно присъствие на историята
на политическите идеи;

Най-впечатляващият парадокс на списанието е завидното място на
политическите комуникации и незавидното място на публичните политики. Първият
полюс на тази асиметрия се подсилва от интереса към избори, електорално поведение,
партии. Почти нищо не компенсира липсата на публичните политики. Тематичната
структура изгражда образ на политология, заета да съдейства на политиката да спечели
властта, не да я упражнява;

Другият парадокс е слабият „оборот” на политологичните публикации в
политологичните изследвания. Българската политология още не работи за своята
общонст. Публикациите са индивидуална изява на авторите, не включване в научен
дебат, вписване в школи и направления или обратното, влизане в контроверсии.
Правилото за позоваване на основните публикации в областта като предпоставка за
сериозна заявка за акедемичност и новост, което се счита за универсално в множество
дисциплини, не се прилага систематично на страниците на списанието. Цитирането на
български автори е около или под критичния минимум – по-малко от едно позововане
на статия.
Списанието успява да утвърди ролята си на трибуна – както за солидни теоретични
изследвания, така и за актуални политически анализи. То все още има да изгражда
ролята на форум, на продутивен диалог между изследователи, на израз на динамична и
активна политологична общност.
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Значението на 1989. Гражданско общество, политическа
култура и ленинистко наследство
Любов Минчева
Разсъждавайки върху характера на източноевропейските демократични преходи
френският историк Франсоа Фюре отбелязва, че Източна Европа не е произвела
никакви нови идеи през 1989 година. 1 Френският историк смята, че
източноевропейските революции са в някакъв смисъл повторение на познати модели на
съвременни европейски революции. Оценката на Фюре звучи крайно. За съжаление
Фюре не е и единственият учен, който поддържа подобно становище.
Какви са аргументите на скептици като Фюре оценяващи критично значението на
1989? Как пък оптимистите на свой ред биха отговорили на тази оценка? Може ли да се
говори за културно или политическо значение на 1989? Тази разработка отговаря на
тези въпроси. Разработката се състои от две части. Започвам с преглед на дискусията за
значимостта на 1989, представена ни от „песимисти” и „оптимисти”. В част две аз се
спирам на конкретни проблеми на демократичните преходи и смяна на режимите. Ще
сравнявам и противопоставям източноевропейските демократизации с тези в Латинска
Америка и Южна Европа. Ще се занимая с предпоставките и еволюцията на
източноевропейското гражданско общество и с неговия етос. Тук се разглеждат два
източноевропейски казуса. Това са демократичните преходи в Полша и Чехословакия.
Сравнението ще трябва да покаже взаимозависимостта между политическа култура и
институционалната среда в демократичните преходи в Източна Европа. Моята изходна
хипотеза гласи:
1989 се различава от предните модерни революции по променения модел на общностна
самоидентификация. След 1989 се появиха нови общностни идентичности, различни
от етноси, националности и народи.
1989 се различава още и по движещата сила на политическата промяна, - класата на
интелектуалците. Аз ще твърдя, че движещата сила на революционната промяна –
било то интелигенция или по-широки социални слоеве – формира индиректно
общностното самовъзприятие посредством избора на институционалната рамка на
прехода.

Значението на 1989: дебатът
Научните оценки за историческото значение на 1989 са различни. Сред тях
разпознаваме две основни. Те са: ” Източна Европа не произведе нищо ново през 1989”;
и, „Източноевропейските преходи са предвестник на огромни културни и политически
промени които надхвърлят границите на региона.”
Като правило, дискусиите тръгват от понятията ‘либерализъм’ и ‘либерална
демокрация’. Един от скептиците в този дебат е Франсис Фукуяма. Преди време той
отправи сериозно предизвикателство последвано от горещи дебати и интелектуално
объркване. Като избира Хегелианската философия на историята за методологическа
рамка този автор твърди, че либералната история е най-високата точка в духовната а
1
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следователно и в политическата еволюция на човечеството. 2 Следователно, преходът
от комунизъм към либерална демокрация обозначава и края на смисленото развитие;
той показва и безсмислието на идеята за по-нататъчна духовна еволюция.
Тезата на Фукуяма е силно фрустрираща. Да я възприемем означава да признаем
духовна импотентност, както и да обявим публично, че битката между хуманизъм и
рационализъм е спечелена безвъзвратно от втория за сметка на първия. А всъщност
„обективните” модели на човешко съ-съществуване и политическа организация може и
наистина да са били повтраящо се преоткривани в историята. Но нека поспорим: това
което наистина ги прави уникални в последна сметка е ‘уникалният човешки допир до
тях’, едно интелектуално докосване, което винаги и без изключение е уникално,
неповторимо и много различно.
Един по-непосредствен поглед към събитията и идеологията на 1989 показват че
Източна Европа със сигурност ще се придържа към традицията на Западния либерален
опит. Но Източна Европа обещава да добави и нещо ново и наистина уникално което
старите демокрации не познават. Новото не ще открием в ‘обективните’ политически
модели. Използвайки фразеологията на Кун 3 новото ще е промяната в концептуалното
разбиране на текущите събития, което би оспорило значимостта на стари хипотези.
Новото ще е в промяната на дефиниции или понятия, която произвежда ново
светоусещане, и която би поставила под въпрос стари факти, закони и аналогии.
Новото? Накратко, това е правото на източноевропейците да имат свой собствен
духовен опит.
Брус Акерман разглежда характера на либералните революции в Източна Европа в този
дух. 4 Авторът разглежда събитията от 1989 като духовно предизвикателство и като
неоспорима възможност европейските либерали да преосмислят понятието
либерализъм и го и пре-дефинират заедно с източноевропейските си колеги. Акерман
полемизира с Фукуяма. Той твърди, че краят на историята всъщност единствено
обозначава край на либерализма схванат в традиционния му смисъл. От тази гледна
точка дневният ред на текущите либерални революции очертан от Акерман не е
изненада. Акерман твърди, че новите либерални революции не бива да подкрепят
безрезервно нерегулираните пазарни отношения. Доколкото новите либерални
революции са инициално ангажирани с морални, а не с икономически въпроси те би
следвало да започнат с конституционни и институционални промени. Тези революции
проявяват етиката на гражданската култура която е социално по-значима от
егоистичния материален интерес. Обратното, отприщването на пазарната стихия е
лошо начало. На свой ред западноевропейските либерали могат да се възползват от
възможността да работят за каузата на европейската интеграция и федерализация.
Успешната й реализация ще предостави на европейските народи възможността да
преосмислят традиционните си връзки с националната държава, да изградят либерална
и федерална Европейска общност, да създадат екстра-териториална идентичност и да
обърнат гръб на грозното лице на национализма.
Дефиницията на Акерман за либерализъм обвързва индивидуалистичния морал на
източноевропейското гражданско общество с новата европейска идентичност на
западняците. Но скептици като Фюре и Фукуяма с готовност биха отбелязали, че
индивидуализмът не е скорошно източноевропейско откритие. Индивидуализмът –
2
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биха посочили те – бе идеология на ранните западноевропейски буржоазни революции
чиито лайфмотив е: свобода, братство, равенство. Като оценяваме стойността на този
аргумент ние бихме посочили, че индивидуализмът може да придобие различен смисъл
в зависимост от историческия контекст, в който е разглеждан:
Така появата и консолидацията на модерната национална държава се основава на
доктрина за индивидуализма, подчертаваща значимостта на индивидуалните
икономически и политически права. Тези индивидуални права са същностни елементи в
политиката на буржоазния преход когато една етническа общност се превръща в
модерна нация. Ранният либерализъм върви ръка за ръка с национализма и легитимира
процеса на създаване на нацията. 5 А процесът на интеграцията на държави и тяхната
федерализация се намира на противоположния полюс. В този контекст
индивидуализмът поставя ударение върху свободата на индивида да формулира
моралните си ценности и познавателни принципи. Индивидуалната свобода позволява
на индивида да мисли за себе си не изключително в понятията на неговата
националност, но по-скоро в понятията на неговата връзка с по-широка екстратериториална общност.
Връзката на източноевропейския граждански етос с новата либерална доктрина е
експлицитна в контекста на Хелзинкския процес. Духът на Хелзинки насърчи появата
на нови актьори в световната политика, актьори – принципно различни от
традиционните национални държави. Източноевропейските граждански общества се
оказаха сред тях. Сред тях се оказаха и източноевропейските интелектуалци, - основни
фактори на демократичната промяна. Традиционно считани за проповедници на
общонационални интереси днес интелектуалците защищават нова идеология, тази на
индивидуалните права. 6 Нещо повече, интелектуалците днес са хора с екстратериториална идентичност, те се интернационализираха в степен непозната в
миналото.7
Извън-териториалната идентичност не е абстрактна идея, а процес придобиващ
конкретно значение в контекста на появяващия се европейски регионализъм. Колкото и
изненадващо да звучи това, тъкмо източноевропейците са пионерите в този процес.
Интензивните контакти между чехословашките, полските и унгарските интелектуалци
трайно наложиха източноевропейската общност в рамките на развиващата се
европейска архитектура.
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И все пак има ли нещо наистина специфично което различава региона на Централна и
Източна Европа от земите на запад? Тимоти Гартън Еш би отговорил положително на
този въпрос. 8 В една прекрасна публикация относно културата на Централна Европа
Гартон Еш ни представя вълнуваща духова общност, съставена от малки нации
исторически пребивавали в рамките на големи империи. Историческото наследство на
тези страни е произвело специфична гледна точка, едно виждане за света което често се
самоизразява в иронична и дори цинична терминология и което задължително отразява
една традиция на ангажирана гражданска позиция на интелигенцията. Имайки предвид
тази културна традиция Гартън Еш допуска, че ключът към бъдещето на тези страни е
заложено не във външните, обективни обстоятелства формиращи тяхната държавност, а
по-скоро във вътрешната субективност на индивида. Защото – твърди той – Центрана
Европа не е Staatsangehoerigkeit. Тя по-скоро е Weltanschauung, тя е царство на духа. 9
Интересно е да отбележим, че Гартън Еш приема тезата на Конрад и Кундера за общо
централноевропейско минало. Но същевременно авторът проявява предпочитания към
идеята за нова Централна Европа, един регион който да е здраво вкоренен в определена
система от идеи, ценности и отношения. Кои са те? Според Гартън Еш това са
фундаменталните предпоставки на юдо-христианския индивидуализъм, както и
традиционните ценности на социализма признаващи правото на индивида да живее в
истина и достойно.
Анализът на Гартън Еш е показателен и в друго отношение. Опирайки се на
разработките
на
Конрад,
Гартън
Еш
разкрива
най-вероятната
нова
централноевропейска идентичност. Той я определя като „съзнанието на Централна
Европа”, „Централноевропейската стратегия” 10 – все термини, създадени да излъчат
специално послание към малките централноевропейски народи и да формулират
значението на 1989 в цялостното й проявление.

Гражданско общество, политическа култура и ленинистко наследство/
политически проблеми
Теоретичният дебат върху източноевропейските революции е само част от
разширената дискусия за преходите. Не по-малко значими са дискусиите по
конкретните преходни процеси. За нас представляват интерес тези, които прокарват
паралели между преходите в Латинска Америка и Южна Европа от една страна; и
преходите в Източна Европа от друга. Нужно обаче е да отбележим: подобни сравнения
се затрудняват от една особеност. Преходите в Южна Европа и Латинска Америка се
разглеждат основно с помощта на подход, центриран върху държавата. Този подход е
наложен от основната парадигма в Сравнителната политология. Но той не винаги
успява да улови нюансите на източноевропейските демократични процеси.
Един автор занимаващ се с разликите между Източна Европа и Латинска Америка е
Джузепе ди Палма. Той отбелязва напр., че теориите за прехода, разработени предвид
преходите в Латинска Америка и Южна Европа не могат да обяснят събитията от 1989.
Причината? Десните авторитарни режими значително се различават от
комунистическите, които претенциозно вземат мандата си единствено от историята. В
8
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резултат, веднъж колабирали те остават след себе си огромен идеологически вакуум.
Това само по себе си е и проблем и възможност. Идеологическият вакуум създава
възможности за огромна ‘когнитивна (познавателна – б.а.) мобилизация’ на
населението. Понятието ‘когнитивна мобилизация’ ни помага и да разберем социалната
обстановка в пост-тоталитарните страни. То ни показва и които са движещите сили на
революционната промяна. Предвид на атомизираната социална структура, която посткомунистическите режими наследяват от стария режим, ‘когнитивната мобилизация’ се
оказва единствено но мощно средство за извличане на социална поддръжка. 11
При всички различия обаче паралелите между източноевропейските; и
латиноамериканските/ южноевропейските преходи не са лишени от основания.
Понякога подход центриран върху държавата може да работи добре и в страните на
Източна Европа. Следващото сравнение между Полша и Чехословакия ще докаже
приложимостта на държавно центрирания аналитичен подход. Сравнението ще направи
опит и да очертае значимите разлики между полското и чехословашкото граждански
общества. Ще потърсим и движещите сили на революционна промяна, влияещи върху
демократичния институционален избор, а с това и върху развиващото се в последствие
себевъзприятие на общността.
Полша е източноевропейската страна с най-дълъг опит в изграждането на гражданско
общество. В научната литература полското гражданско общество често се дефинира
тясно, предимно в марксистки контекст. 12 Понятието преди всичко обозначава
установяването на независима от държавата икономическа структура. Понятието
обръща по-малко внимание на опозиционната дейност на интелектуалците. Склонни
сме да обясним ограничената интерпретация на ‘гражданското общество’ с
впечатляващото присъствие на фактори от икономическо естество в полския преход, а
именно дейността на полските профсъюзи; както и широкият дял неконтрулируема от
полския комунистически елит частна собственост. 13
Развитието на полското гражданско общество проследяваме от 1956 година, когато 20
конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС) вдъхнови полските
интелектуалци, партийни реформисти и дори работници да повярват, че сталинисткото
минало е вече история. 1956 година бе свидетел на мобилизация на студенти и
интелектуалци; както и на работнически бунтове. Осъществиха се и общи промени по
върховете на партийната йерархия. Задачите в дневния ред на полското гражданско
общество обаче останаха относително умерени. Принципите на комунистическата
система останаха непокътнати.
Десет години по-късно, през 1965, критично мислещи интелектуалци оспориха
принципите на бюрократичната диктатура и издигнаха глас за революционно
отхвърляне на съществуващия ред. Турбулентната 1968 г. пък бе свидетел на масови
размирици, идващи от различни социални среди, основно от студенти и работници. По
това време обаче не бе отчетена необходимостта от обща стратегия и общи действия на
различните протестиращи групи. Едва през 1976 г., шест години след поредица кадрови
11
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промени на върха на партийната йерархия, се създаде Комитетът за работническа
защита (КОР), като целта му бе да обедини усилията на работническата класа,
гражданското общество и интелектуалците.
Краят на 70-те години на миналия век са период на интензивно съзряване на полското
гражданско общество. Социалната база на последното е доста разнородна. Тя обхваща
три обещаващи социални групи – работници; критично мислещи интелектуалци и
Католическа църква. Въпреки разнородния си състав обаче всички те бяха обединени
от обща стратегия и споделени цели.
През 1976 г., Адам Михник публикува есе, „Новият еволюционизъм”, което се
превръща в дългосрочна стратегия за развитие на полската опозиция. Михник поставя
акцент върху мирната и еволюционна стратегия, целяща да умножи гражданските
свободи в рамките на съществуващите структури на държавата. Политическите
амбиции на опозицията изглеждат ‘минималистични’ а революционната й дейност се
организира върху принципа на самоограничението. Така разработената стратегия
съответства на геополитическите реалности на Съветския военен и политически блок,
който не би допуснал Полша да преследва независима национална политика. Интересно
е да отбележим, че стратегията на полското гражданско общество бе самоадресирана.
За разлика от минали опити за промяна, които бяха адресирани до управляващия елит,
„Новият еволюционизъм” се основаваше на самоорганизиращото се гражданско
общество. Успешният опит на Работническия комитет за защита сега структурира
дейността на появяващото се гражданско общество. Така полският профсъюз
Солидарност бе в състояние да преодолее тясната си синдикалистка идентификация и
да се превърне в център на появяващото се гражданско общество.
През август 1980 г., полското правителство изненада всички с подписването на
Гданското споразумение легализиращо създаването на независим профсъюз. С
легализацията на Солидарност независимото гражданско общество се превърна във fait
accompli. Полското гражданско общество има дълга история на консолидация а
широката му мрежа обхваща различни социални слоеве. Така полският преход от 1989
г., има за движеща сила един широк спектър от социални групи и не единствено
изолирани действия на десидентстващи интелектуалци. Солидарност установи
прецедент в политическата практика на Съветския блок: една независима организация
бе интегрирана в комунистическата политика и толерирана като представител на
самоорганизиращо се гражданско общество. Разтревожени от възможността този
прецедент да вдъхнови и други граждански движения в Източна Европа Съветският
съюз и другите социалистически страни оказаха натиск върху полското правителство
да вземе мерки срещу Солидарност. Под претекст да запазят страната от Съветска
интервенция полските комунисти оглавени от ген. Ярузелски обявиха през 1981 г.
военно положение.
Един по-внимателен анализ на еволюцията на полското гражданско общество разкрива
способността на полската опозиция да се организира и консолидира и да вземе активно
участие в политиката. Това обстоятелство кара Дейвид Ост да заключи, че полската
политика от 1980 приема корпоратистка форма. Ост твърди, че полският управляващ
елит и опозицията представляват две корпоративни тела, които се съхраняват взаимно с
цел да си взаимодействат. Ост прави разлика между държавен корпоратизъм и
обществен корпоратизъм. Той асоциира първия с политиката на Комунистическата
партия, а втория - с политиката на опозицията. Независимо от различията обаче двете
корпоративни тела имат общи черти. Това е общият им интерес към корпоративната
организация и тяхното придържане към корпоратизма като основен принцип на
взаимодействие. Принципът на корпоратизма прави сравним полския преход с процеса
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на демократизация в Латинска Америка и Южна Европа. За разлика от други
източноевропейски страни, където социалната структура бе изключително
атомизирана, полската опозиция прояви сцепление и завидна способност да
мобилизира социална поддръжка за политиката си.
Разговорите около Кръглата маса през 1989 се проведоха от позициите на
самоограничението, принцип разработен от Михник и приложен по време на кризата от
1980-81 г. Двете страни, комунисти и опозиция, се придържаха към него докато
обсъждаха процедурите за предстоящите избори. Изборите – това се признаваше – не се
очакваше да са напълно свободни, и Солидарност прие процедури, които принципно
работеха срещу интересите й. Но независимо от процедурните противоречия
Солидарност се представи завидно добре. Солидарност избра 99 от общо 100 сенатори
в Горната камара на полския парламент, докато комунистическите кандидати, които
участваха без конкуренция за Сейма – долната Камара на парламента – не успяха да
получат договорените 2/3 мнозинство в него. Внушителните изборни резултати обаче
по-скоро объркаха нежели обнадеждиха опозицията, която прояви колебливост,
готовност за пазарлъци, а дори и непоследователност.
Коментирайки ретроспективно събитията, случили се в Полша между 1980 и 1989 г.
Тимоти Гартън Еш отбелязва, че това бе период на интензивно учене на политика.
Както партията, така и опозицията се учеха да се придъжат към принципите на
самоограничението, което и ги превърна от „апаратчици” и „работници” в реални
политици. Двете страни успяха да намерят общ език и започнаха да се разбират един
друг по-добре. А принципът на самоограничението изглежда вдъхнови Гартън Еш да
създаде и термина „рефолюция”, съдържателно сливащ революцията с реформата, и
така пресъздаващ природата на източноевропейските преходи. Друг анализатор, Ян
Грос разглежда изборите през 1989 като последен етап в еманципацията на
гражданското общество, етап символично завършващ 13 годишна борба. 14 Полското
гражданско общество вече бе еволюирало в политическа нация.
Корпоративната традиция в полската политика осигури плавна промяна за цяло
десетилетие. В официалните структури се осъществиха значими размествания
еродиращи позициите на здраво установилата се номенклатура. Всъщност промените
започнаха с разцепление на режима, в следствие на налагането на военно положение
през 1981. 15 Разцеплението на режима не винаги осигурява време за консолидация на
опозицията. Но в полския случай обстоятелствата бяха благоприятни. С разцеплението
на режима властта се прехвърли от Полската работническа партия върху армията. Ген.
Ярузелски премести властта институционално от ръцете на Политбюро в ръцете на
Държавния съвет. Опозицията започна да се възстановява след вдигане на военното
положение през юли 1983, но истинската й организация започна едва след получаване
на пълна амнистия през 1986. Установяването на общ гражданско-правителствен
съвет, наречен Патриотично движение на националното възраждане обозначи момента,
в който полският режим ефективно оттегли претенциите си да доминира обществото.
Тук е необходимо да отбележим, че за разлика от южноевропейския и
латиноамериканския опит инициалният фактор оказал въздействие върху полския
преход не е вътрешната политика. Факторът определил границите на възможната
14

Gross, J. ‘Poland: From Civil Society to Political Nation, in Banac, I. Eastern Europe in Revolution, Cornell
University Press.
15

Friedheim, D. (1993). ‘Bringing Society Back into Democratic Transition Theory after 1989: Pact Making and
Regime Collapse’ in East European Politics and Societies, Fall, Val. 7, # 3.
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еволюция в Полша бе съветското военно присъствие. След като обаче съветските
военни започнаха да се оттеглят поляците бързо отхвърлиха статуквото. Първият
публичен сигнал за оттегляне на хегемона от власт дойде през 1987 г. когато Михаил
Горбачов осъди ерата Брежнев. Година по-късно Горбачов обеща на ООН да изтегли
войски от страните на социалистическия блок. За сравнение, преходите в Латинска
Америка и Южна Европа не са наложени отвън. Режимите там започват да се разпадат
в следствие на самоинициирани радикални реформи. Примери откриваме в испанския и
бразилския опит. Други режими пък се дезинтегрират в следствие на военно
поражение. Тук примерът на Аржентина и Португалия е показателен. 16
Да обобщим накратко: полският преход се сравнява добре с латиноамериканския и с
южноевропейския. Откриваме тези общи черти: 1) полският преход се осъществи в
рамките на корпоративни структури, сходни с тези в Латинска Америка.
Институционалната рамка установена от предишния режим и политическото поведение
на управляващия елит са фактори, които на свой ред обясняват природата и скоростта
на политическите промени. Ясно е, че движения като Солидарност възникнаха
частично отдолу, но те също бяха и частично създадени от държавата, като нейни
опоненти. 17 Корпоративната структура определи рамките в които промяната се
приемаше. Оттук, 2) страните ангажирани с промените изхождаха от принципа на
самоограничението и бяха склонни да договарят прехода. 3) Подобно на някои
латиноамерикански или южноевропейски преходи Полша също премина през
разцепление на режима. Полша бе единствена от останалите пост-комунистически
европейски страни (без Югославия), където военните се намесиха в прехода.
По тези причини полският преход се вписва добре в конвенционалната държавноцентристка парадигма. Полският преход доказва и зависимост между обществена
зрелост и разцепление на режима. Може да се допусне, че корпоративното
представителство е следствие от създаването на широка социална база на полската
опозиция. Корпоративните институции произтичат от характера на движещите
революционни сили. На свой ред институциите формират корпоративната идентичност
на общностните групи. Но все пак нека отбележим, че не всички източноевропейски
преходи се вписват в държавно-центристката парадигма. Чехословашкият преход е
пример илюстриращ неприложимостта на този подход. Макар и да претендира, че
обяснява както държавата така и обществата в преход държавно-центристката
парадигма основно се занимава с държавата и с нейните бюрократични интереси.
Обществото на свой ред ни се представя по-скоро като една недиференцирана маса.
Следователно тази парадигма не може да отговари на един ексцентричен но много
важен въпрос. А той е: Как може да се случи неочакван преход, който да има спонтанна
движеща сила? 18
Има две години в чехословашката история които са особено значими за създаването на
независимо национално гражданско общество. Това са 1968, - годината, в която
комунистите реформатори се опитаха да построят модел на социализъм принципно
различен от съветския; и 1977, - годината когато независими интелектуалци подписаха
Харта 77 и се установиха като независима пред-политическа гражданска общност. През
1989 стана ясно, че Харта 77, а не толкова Пражката пролет от 68 г. бе значимият
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елемент предопределил процесите на демократизация. Все пак нека започнем от
събитията през 1968 за да бъдем исторически акуратни.
Чехословашката криза от 1968 г. е събитие, превърнало вътрешно политическа разпра
между комунисти-реформатори и догматични сталинисти в претекст за Съветска
инвазия. Кризата от 1968 се появи в следствие на идеологически противоречия касаещи
организацията на политическата власт и устройството на държавата. Чехословашките
комунисти - реформатори направиха опит да създадат един алтернативен модел на
социализъм. Те искаха да децентрализират държавната власт за да решат проблемите с
националностите. Но Съветското ръководство прояви умерено търпение към
независимото поведение на братската партия и побърза да демонстрира, че
идеологически и политически отклонения са принципно недопустими. Пражката
пролет бе брутално потисната с инвазията в Чехословакия на войски на Варшавския
пакт. Москва легитимира поведението разработвайки доктрината за „ограничения
суверенитет”. Според нея намеса във вътрешните работи на социалистическите
държави е приемлив акт когато отслабването на коя и да е от връзките в световната
система на социализма пряко засяга всички социалистически страни.
Пражката пролет ’68 разруши илюзиите на критиците на системата които вярваха в
нейната реформируемост отвътре. Ново вдъхновение за реформи можеше да дойде
само отвън. Това бе Хелзинкският процес иницииран през 1975. Две години по-късно,
през 1977 една група критично мислещи интелектуалци подписаха документа ‘Харта
77’, който имаше за цел да предостави на политиката – и в частност на
комунистическата политика – една алтернатива на пред-политическото гражданско
общество, здраво стъпило на чисто морални принципи и споделящо ценности от
общочовешка значимост: уважение към човешкото достойнство, индивидуална
свобода, и пр. ‘Харта 77’ е най-добрият макет на източноевропейското гражданско
общество. Този макет по-късно бе разработен в оригинална източноевропейска
литература по въпросите на етиката, природата и фундаменталните предпоставки на
(източноевропейското) гражданско общество. Така гражданското общество се определи
като паралелен полис. То се появява като реакция на моралния упадък и корупцията
проникнали пост-тоталитарната държава. То представлява една мрежа от граждански
организации – профсъюзи, образователни институции, икономически предприятия и
чуждестранни приятели,– всички те създадени чрез независима дейност на граждани,
избрали да живеят в истина и достойнство, противно на официалните норми на
социално поведение наложени от официалната политика на държавата. 19
Гражданското общество определяме още и като дисидентска култура. То е вдъхновено
от моралните ценности на едно просветено малцинство, или критично мислещи
граждани, които не са задължително политически ангажирани. Създадените паралелни
граждански структури целят да създадат възможност да се живее в истина и да се
отрича официално пропагандираната лъжа. Така, паралелните структури на
гражданското общество представляват една контра-власт, а именно – властта на антиполитиката.
Гражданското общество има хлабава анти-йерархична структура, която не обещава
успешно осъществяване на дългосрочна ефективна политика. Теоретиците на
гражданското общество се ограничиха до най-общи предсказания за неизбежността от
институционализация на паралелен полис. 20 Организационните пропуски в техните
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теории станаха очевидни когато Чехословакия се изправи пред самия процес на
демократична промяна.
Вече видяхме как в Полша силата на опозицията и разцепването на режима се оказаха
взаимозависими величини. В Чехословакия относително стабилният държавен
социализъм бе наследен от относително неорганизирана опозиция. Закостеняващата
чехословашка олигархия не бе подготвила процесите на реформа и промяна.
Гражданското общество съществуваше като паралелна структура, но тази структура бе
очевидно слаба. Тя бе несравнима с полското гражданско общество и по друга причина.
В Чехословакия гражданското общество бе съставено предимно от интелектуалци,
докато в Полша то обхващаше много различни социални групи. Така може да кажем, че
‘Харта 77’ никога не се превърна в масова кауза.
Тони Джуд разграничава три етапа в развитието на чехословашката нежна революция.
21
Изходна предпоставка за неговата периодизация е степента на консолидация на
чехословашката опозиция. Първите по-сериозни политически организации в
Чехословакия започнаха да се появяват през 1987-1988 г., но до ноември 1989
опозицията бе все още слаба. Първият етап на нежната революция започва през август
и приключва на 27 ноември, 1989. Това е етап на първоначална консолидация на
опозицията. Установената преди две години Демократична инициатива оглавява
кампания за набиране на подписи в подкрепа на петицията ‘Само няколко изречения’.
Последната изисква демократизация от чехословашкото правителство. Чехословашкото
общество преминава през процес на бърза политизция. Студенти, художници,
интелектуалци настояват за бойкотиране на университети и започване на обща
национална стачка на 27 ноември. Основава се Гражданският форум и Вацлав Хавел
става негов лидер. Обща стачка на 27 ноември сваля комунистите от власт.
Вторият етап започва с преговори между Гражданския форум и правителството.
Гражданският форум е „институция” родена от революцията. Макар и млад той
експлоатира тактиката на групова мобилизация и бързо нараства. Преговорите с
правителството водят до отмяна на конституционната клауза гарантираща ръководната
роля на комунистическата партия. Създават се няколко не-комунистически
правителства. През следващия трети етап Хавел е избран за президент, а Дубчек - за
председател на Федералното събрание. Тези персонални промени са необходими
поради липса на институционални гаранции на постиженията на нежната революция.
През януари 1990 г. е даден старт на преговорите около Кръглата маса.
Скоростта на политическата промяна в Чехослковакия е толкова впечетляваща, че
човек се изкушава да се заеме да изследва специфичните черти на същинската нежна
революция. Едно е сигурно: революцията в Чехословакия се случи без съзнание за
нейната особеност, както и без конкретна политическа стратегия. Членовете на
опозицията – в и извън Гражданския форум – дори се смутиха от обрата на събитията.
Сякаш само Хавел и неговите сподвижници имаха ясна представа за случващото се и се
възползваха от реформисткия курс на Москва за да свалят не само партийния лидер
Якеш, но заедно с него и целия комунистически апарат. Така до тук разглеждаме
чехословашката опозиция единствено с оглед на нейната организационна слабост и
социална хомогенност. Изглежда сякаш Джузепе ди Палма е имал предвид тъкмо
Чехословакия, изобретявайки понятието ‘когнитивна мобилизация’, като единствен
механизъм за извличане на социална подкрепа в условия на институционален вакуум.
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Интересно обаче е да поговорим за още една особеност на чехословашкия преход. Нека
отбележим, че според теорията за смяна на режимите Чехословакия е един провален
преход. 22 Защо? Припомняме, че теорията се опира на централната роля на държавата
осъществена в процеса на прехода. С това теорията отдава особено значение на
съхраняване на държавността и териториалната цялостност. От тази гледна точка
провалени преходи са тези, в които държавата не успява да съхрани територията си.
Така Чехословакия, - и може би особено ГДР (!) -, са ярки илюстрации на провалени
преходи. 23 Теорията може би търпи критика поради това, че тя не се интересува от
динамиката на социалната промяна. То тази теория за нас тук е интересна с един друг
свой елемент, необсъждан до този момент. Духът на чехословашката опозиция, както и
неуловимата й същност предотвратяват консолидацията й на корпоративистки
принцип. Ние дори може би само условно може да говорим за обединена чехословашка
опозиция. Скоро след първите избори чешкия Граждански форум и неговата словашка
посестрима ‘Общност срещу насилието’ се разделиха по принципни причини а с това и
предопределиха неизбежността на нежния развод между двата народа на Чехословакия.
Как да обясним избора на институционалната рамка при смяна на режима? Може би
най-вече с хаотичната организация на чехословашката опозиция. Всъщност последната
не се и опита да промени институционалната структура на държавата както това
направи Солидарност. Тук опозицията направи друго. Тя се зае да разруши държавната
структура и да изгради на нейно място нови такива. Появяващите се общностни
идентичности се разграничаваха същностно от корпоратистки структури на полската
демократична политика. Чехо – словашката идентичност нарастващо придобиваше
национален профил, понякога интегриращ исторически митове; друг път отчитащ
геополитически реалности. Така 1989 със сигурност придоби специфично значение за
народите на Чехословакия. Но в исторически план това значение не бе ново. 1989 ни
върна към чехословашката загадка, появила се за пръв път през 1968 г. 1989 само
вплете проблемите на демократизацията в проблемите на националностите и направи
смяната на режима един процес определено натоварен с териториални затруднения.
Основните теории използвани в този анализ ни помагат да идентифицираме и
основните проблеми на пост-комунистическите държави появили се в процеса на
преход към демокрация. Тези теории добре обясняват подбраните до тук казусите. Те
обясняват също и въпроси, свързани със създаването на държавата и изграждането на
нацията. Алтернативна парадигма обаче се занимава с по-общи въпроси за смяна на
режими и култури, а именно какъв е характерът на социалните структури и на
социалната динамика? Алтернативната парадигма прави конкретни предложения как
да се организира институционалната структура на новия режим така че тя да отговаря
на доминиращата политическа култура. Може би тук ще открием сходства между
полския и чехословашкия преход? Нека размишляваме за институционалните
перспективи пред демократичната промяна в тези страни. Кой да е нашият анализатор?
Кен Джоуит предлага организация на
институционалната структура в посткомунистическите държави. 24Този аналитик търси структура най-добре съответстваща
на доминиращата източноевропейска политическа култура. Впечатляващият анализ на
Джоуит остава малко място за оптимизъм. Според анализатора, напрежението между
харизматичното гражданско общество от една страна; и практическите потребности на
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пост-ленинистката политика от друга изискват създаването на авторитарна
институционална структура.Така според Джоуит, нито парламентаризмът, нито
президентското управление са подходящи институции за политиката на преход. Това
което според автора подхожда по-скоро е някакъв нов модел либерален авторитаризъм.
Тъкмо той би удовлетворил най-добре институционалните нужди на обществата в
преход. Нека признаем, че скептицизмът на Джоуит изглежда смислен и убедителен.
Бъдещето на демократичните режими винаги зависи от историческото наследство. Аз
не бих имала разногласия с Джоуит нито по неговия еволюционистки подход; нито по
културно ориентираните му акценти. Това което ме притеснява обаче е, недооценената
динамика на самата политика, както и множеството фактори които я определят. Така
гражданските общества не бива да разглеждаме като единствени фактори на
демократичния прогрес. Вярно: гражданските общества са в основата на
източноевропейската политическа култура; те са нейната етика. Но гражданските
общества не са самата политическа култура. Последната, както и ‘новите
идентичности’ са динамични понятия които се формират под въздействие на един поширок контекст на европейски либерализъм, федерализъм и регионализъм.

Заключение
Това изследване си постави амбициозната задача да обсъди значението на 1989,
годината на революционната промяна в Източна Европа. Дискусията протече на две
нива: теоретично и практично. Аз се опитах да покажа, че основното значение на 1989
трябва да се търси в промяната на общностна идентичност. Така общностната
идентичност най-напред обсъдихме с терминологията на екстра - териториалността и
на новата европейска архитектура. Дискусията за социалната структура и ценностната
система на опозиционните движения която последва пък имаше за цел да покаже
различни модели на конкретна институционална идентичност: а именно корпоративна; национална и либерално-авторитарна. Изследването завърши с дискусия
върху парадигмите на прехода. Опитахме се да покажем, че никоя от парадигмите на
прехода не може да предложи самостоятелно обяснение на революционните събития от
1989. Допускам, че един бъдещ теоретичен модел ще комбинира елементи и от двете
теории. Този модел следователно ще трябва да съчетае държавно-центристкия -, с
културно -ориентирания подходи.

Политическа социализация и ценности в генерационен аспект
Антоний Гълъбов
Двадесет години след началото на политическите трансформации в България,
съвременното българско общество се опитва да заличи миналото, за да легитимира
настоящето си в перспективата на едно демократично бъдеще. Съвременният български
политически дебат не е структуриран около противопоставянето между лява и дясна
политика. България днес е изправена пред проблема за върховенството на закона и
равенството на българските граждани пред него като гаранция за тяхната свобода. Това
е дебат за правовата държава, чиято основа бе разколебана и компрометирана през
изминалите години. Разделението и противопоставянето в българското общество и
политика е основано на несъвместими политически ценности.
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В българското общество, независимо от все по-дълбоката му фрагментираност,
съществуват две ясно изразени зони на негативна солидарност. Първата от тях е
структурирана около разбирането за неравенството пред закона, а втората се изразява
чрез представата за дълбоката несправедливост на всичко случващо се в страната през
последните десетилетия. Но, тази негативна солидарност не води до мобилизиране на
гражданска енергия за установяване и поддържане на нормите на демократичното
общество. Негативната солидарност води до отказ от справедливост в полза на страха и
апатията. Зависимостта се възприема като приемлив заместител на сигурността. Това е
средата, в която протича политическата социализация на най-младите поколения на
България. Това е и огромното политическо предизвикателство, на което трябва да даде
отговор страната ни, като пълноправен член на НАТО и Европейския съюз през
следващото десетилетие.
Ритъмът на социалната промяна нараства. Това е общото условие, което откроява все
повече различията и дори несъизмеримостта между социалния опит и ценности между
поколенията в условия на радикална социална трансформация. Това се отнася в още поголяма степен за развитието на пост-тоталитарните общества, които едновременно с
предизвикателствата на глобализацията трябва да изградят своя собствена мяра на
демократична консолидация. Възрастта придобива все по-съществено значение като
диференциращ фактор по отношение на възприемането на политическите ценности и
формите на политическо участие. Проведените през последните години
социологически изследвания ни дават основание да твърдим, че възрастовата
диференциация във все по-голяма степен ще определя жизнените стратегии и
отношението към качеството на живота.
Основаното на принуда на колективното равенство в тоталитарна среда, формира
егоизъм. Българското общество болезнено трудно изгражда представа за принципите на
възможния баланс между гаранции за лична свобода и социално равенство.
Политическото значение на този въпрос е определящо за анализа на посттоталитарните
трансформации и мутации. Гарантирането на личната свобода и правото на различие е
невъзможно без установяване на равенство пред закона. Това е единствената,
фундаментална гаранция за демократичния процес, която е подложена на дълбока
преоценка в българските условия. Нарушаването на представата за върховенството на
закона и компрометирането на тази фундаментална ценност на демокрацията,
произвежда не-свобода. Единственият отговор на тази ситуация е негативната свобода,
която преобладаващата част от българските граждани възприемат като средство за
противопоставяне и разграничаване. В същото време, възможността на свободата
продължава да се определя, по-скоро през материалистични, отколкото в контекста на
постматериалистични ценностни комплекси.

Политически ценности в трансформационен контекст
През втората половина на 60-те години, високоразвитите индустриални общества
навлизат в период на дълбока трансформация. Първите опити за описание на тази
ситуация, преминават през разбирането за задълбочаващите се дистанции между
младите и по-възрастните поколения, за „пропаст между поколенията”. (Mead 1970)
Ценностните измерения на този процес, дават основание на Ингълхарт да формулира
понятието за „тиха революция”, (Inglehart 1977) определена от доминирането на
постматериални ценности, които все по-често заемат мястото на материалните
ценности във високоразвитите индустриални общества. Промяната е съществена и
нейните измерения определят съсредоточаването на изследователския интерес към
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системното изследване на ценностните ориентации и стиловете на живот. Анри
Мендрас определя този процес като „втора революция”. (Mendras 1984) Изглежда, че
този процес поставя под съмнение фундаментални ценности, които традиционно са
бивали определяни като основополагащи за модерните общества. Тези промени
изглеждат много по-ясно очертани на фона на динамиката в диалога между
поколенията и условията, в които се реализира трансфера на опит и ценности между
тях. (Inglehart 1993) Това е общият изследователски и културен контекст, в който
възниква и се развива програмата на Европейското изследване на ценностите.
Системното изследване на процесите на трансформация в европейските общества,
приема основополагащата роля на ценностите по отношение на всички основни сфери
на обществения живот. Подходът в интерпретацията на получените резултати се
основава на разбирането, че ценностите представляват същностни фактори на
социалната трансформация. Като идеи и предпочитания, като ориентация спрямо неща,
определяни като ценни в един или друг период от време, ценностите предопределят
поведението и формите на социално действие, ангажиращи индивидите и групите в
обществото. Те са съществена част от основни ориентации, които структурират
формите на представителство и участие. (Boudon 1999, 2002 ; Rezsohazy 2006) Те не са
нито епифеномен, нито някакъв тип суперструктура без самостоятелно значение.
Всъщност, според споделяната тук изследователска гледна точка, те определят и
отразяват дълбинните основания на социалността.
Резултатите от тази изследователска програма дават възможност, както да бъдат
очертани зони на сходство и съгласие, така и да бъдат диференцирани съществени
процеси на ценностна трансформация в европейските общества.. (Stoetzel 1983 ;
Futuribles, 1995, 2002 ; Halman, 1993 et 2004 ; Pettersson et Esmer 2008) Необходимостта
от подобна основа за сравнение е още по-видима в обществата, претърпяващи дълбоки
социални и политически трансформации след периода на тоталитаризъм от съветски
тип. Сравнителните изследвания позволяват да бъде изследвана спецификата на
фалшивата модернизация, гарантирана чрез форсиране на традиционни форми на
контрол, върху който се основава господството в тоталитарните политически режими.
В ситуация на избор между личната свобода, т.е. „всеки човек да живее свободно и да
се развива безпрепятствено” и равенството, разбирано като това, „никой да не бъде
привилегирован и социално-класовите различия да не са големи”, 57,6 % от
анкетираните през 2008 година български граждани изразяват предпочитанията си към
свободата. Най-съществен е този относителен дял сред младите хора (на възраст от 18
до 39 години). На свой ред, в полза на представеното по този начин равенство се
изказват по-често възрастните хора, живеещи в по-малки населени места.
Резултатите от изследването очертават широка зона на морален релативизъм, който
изглежда пряко свързан с характера и обхвата на посттоталитарните процеси на
трансформация. По отношение на готовността за възприемане на добро и зло, найотчетливо фиксирано към универсалния характер на тези категории е разбирането на
по-възрастните поколения – повече от една трета (34,5 %) от изследваните лица между
55 и 69 години, както и 45,3 % от онези, които са на 70 и повече години, подкрепят
тезата, че „съществуват абсолютно ясни правила относно това кое е добро и зло. Тези
правила важат винаги и за всички, независимо от обстоятелствата”. За разлика от тях,
37,8 % от хората на възраст между 40 и 54 години, чийто съзнателен социален опит е в
известна степен разполовен от началото на посттоталитарната трансформация,
споделят разбирането, че „кое е добро и зло зависи изцяло от обстоятелствата на
момента”. Тази нагласа е още по-ясно изразена сред най-младите хора, чийто
съзнателен живот е белязан от посттоталитарните трансформации – изследваните лица
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на възраст между 18 и 24 години – 40,0 % от тях споделят тезата на моралния
релативизъм, а 32,8 % се ориентират към разбирането, че „при специални
обстоятелства”, отклоняването от правилата, отнасящи се до представата за добро и
зло, е оправдано.
Съпротивата срещу установяването на правила, в условията на дълбока криза на
легитимност, генерира социален конфликт, който се възприема като „безлика тирания
на аномията”, според определението на Ралф Дарендорф. Достъпът до властта и
формите на нейното упражняване се определят единствено и само като израз на лични
и групови интереси, а това компрометира самия смисъл на политическото действие
като насочено към постигането на политическо благо (Георги Фотев). В тази среда,
отношението към властта и политическото участие се формира чрез разграничаване и
противопоставяне.

Свобода и равенство
Основаното на принуда на колективното равенство в тоталитарна среда, формира
егоизъм. Българското общество болезнено трудно изгражда представа за принципите на
възможния баланс между гаранции за лична свобода и социално равенство.
Политическото значение на този въпрос е определящо за анализа на посттоталитарните
трансформации и мутации. Гарантирането на личната свобода и правото на различие е
невъзможно без установяване на равенство пред закона. Това е единствената,
фундаментална гаранция за демократичния процес, която е подложена на дълбока
преоценка в българските условия. Нарушаването на представата за върховенството на
закона и компрометирането на тази фундаментална ценност на демокрацията,
произвежда не-свобода. Единственият отговор на тази ситуация е негативната свобода,
която преобладаващата част от българските граждани възприемат като средство за
противопоставяне и разграничаване. В същото време, възможността на свободата
продължава да се определя, по-скоро през материалистични, отколкото в контекста на
постматериалистични ценностни комплекси.
Задълбочаващите се социални неравенства се определят като резултат от разпадането
на системата на принудително, колективно равенство, основано на тоталния контрол
върху всекидневния живот на хората, който стои в основата на всеки тоталитарен
режим. През 2008 година, преобладаващата част от изследваните лица, смятат че
„хората преди всичко се грижат за себе си”.25 Главната причина в България да има
бедни, нуждаещи се хора, според 49,9 % от всички изследвани лица, е „защото в
обществото има несправедливост”. Най-висока е тази стойност сред живеещите на село
и най-младите, на възраст между 18 и 24 години.
В ситуация на избор между личната свобода, т.е. „всеки човек да живее свободно и да
се развива безпрепятствено” и равенството, разбирано като това, „никой да не бъде
привилегирован и социално-класовите различия да не са големи”, 57,6 % от
анкетираните през 2008 година български граждани изразяват предпочитанията си към
свободата. Най-съществен е този относителен дял сред младите хора (на възраст от 18
до 39 години). На свой ред, в полза на представеното по този начин равенство се
изказват по-често възрастните хора, живеещи в по-малки населени места.
Таблица № 1: Кое от тези твърдения е най-близко до Вашето мнение?
25

Средната регистрирана стойност сред всички изследвани лица, по скалата от 0 до 10, между
твърденията, че „хората преди всичко се грижат за себе си” и „хората се стараят да са в помощ на
другите”, е 3,44.
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1990

1997

1999

2008

Намирам, че както свободата, така и
равенството са важни. Ако трябва да избера
едно от тях, смятам, че личната свобода е
по-важна, т.е. всеки човек трябва да живее
свободно и да се развива безпрепятствено

53,8 %

47,9 %

60,1 %

57,6 %

Разбира се, и свободата, и равенството са
важни. Ако трябва да избирам, смятам че
равенството е по-важно, т.е. никой не бива
да бъде привилегирован и социалнокласовите различия не бива да са големи

42,3 %

49,2 %

35,0 %

33,2 %

Несъгласен и с двете

3,9 %

2,9 %

4,9 %

2,8 %

Сравнението на получените резултати очертава една относително ясно определена
тенденция на частично намаляване на значението на социалното равенство в сравнение
с личната свобода. Дълбоката криза, в която попадна българското общество в периода
1996 – 1997 година, води до съществено колебание и нарастване на дела на онези,
които определят равенството почти като толкова значимо колкото и личната свобода,
но с изключение на този период, общата тенденция в ценностен план е към нарастване
на значението на индивидуалната свобода пред социалното равенство.
Разпределението на отговорите, според възрастовите групи, използвани в предходните
вълни на Европейското изследване на ценностите, (проведени през 1990, 1997 и 1999
година) включващи и България, както и последните резултати от 2008-2009 година,
отразяват динамиката на отношението между свобода и равенство в условията на
посттоталитарна трансформация.
Таблица № 2: Личната свобода е по-важна

Възраст/Период
15 – 29 години

1990

1997

1999

62,8 %

56,1 %

70,1 %

2008

18 – 24 години

62,6 %

25 – 39 години

62,3 %

30 – 49 години

58,4 %

52,8 %

65,1 %

40 – 54 години
Над 50 години

57,6 %
43,4 %

36,8 %

49,7 %

55 – 69 години

55,3 %

Над 70 години

48,7 %

В самото начало на политическите трансформации, през 1990 година, личната свобода
се възприема като по-съществена преди всичко за най-младите хора, на възраст между
15 и 29 години. Средната възрастова група, (от 30 до 49 години) споделя тази
ориентация, но при по-високите възрастови групи, личната свобода се определя като
по-малко значима от равенството. Седем години по-късно, през 1997 година,
европейското изследване на ценностите в България регистрира най-ниските нива на
подкрепа за личната свобода. Най-осезаем е този спад сред групата над 50 години, в
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която едва 36,8 % се изказват в полза на личната свобода. Само две години по-късно,
през 1999 година, са регистрирани най-високите степени на подкрепа за личната
свобода за сметка на равенството като дори сред най-високите възрастови групи,
свободата е подкрепена от 49,7 % от всички изследвани лица, отговорили на този
въпрос. Актуалната картина за българското общество през 2008 – 2009 година, отчасти
бележи завръщане към стойностите от 1990 година, при използването на малко поразгърната форма на групиране по възраст.
Съвременните млади хора на възраст между 18 и 24 години, както и следващата
възрастова група – от 25 до 39 години, остават най-категорично свързани с ценността
на личната свобода. Най-възрастните, хората над 70 години при последната вълна на
изследването, възприемат ценността на личната свобода с резерви. Развитието на
българското общество в първата половина на 90-те години е оказало съществено
влияние върху относително по-трайни нагласи и представи, каквито са ориентациите
спрямо основни политически ценности като свободата и равенството. Още по-осезаемо
е това влияние в сравнението между получените стойности през 1997 и 1999 година.
Началото на дълго отлаганите стопански и политически реформи, за кратък период от
време, е оказало съществено влияние върху представата за ценността на личната
свобода.
Таблица № 3: Равенството е по-важно

Възраст/Период
15 – 29 години

1990

1997

1999

32,8 %

40,7 %

24,3 %

2008

18 – 24 години

30,6 %

25 – 39 години

31,1 %

30 – 49 години

39,5 %

46,0 %

31,7 %

40 – 54 години
Над 50 години

31,6 %
51,2 %

58,5 %

44,2 %

55 – 69 години

35,0 %

Над 70 години

39,3 %

По сходен начин се развива и отношението към равенството. Най-ясно изразена е
подкрепата за ценността на социалното равенство сред българските граждани над 50
години, практически през целия период на 90-те години. Едва през 1999 година, помалко от половината (44,2 %) от българските граждани на 50 и повече години, вече са
склонни да отдадат превес на ценността на личната свобода пред социалното
равенство.
Нарастването на ритъма на социалната промяна, задълбочава несъизмеримостта в
отношенията между поколенията в българското общество. Опитът и ценностите на
родителските поколения стават все по-неприложими по отношение на проблемите,
пред които се изправят техните деца. В тези условия, политическата социализация
придобива определящо значение. (Гълъбов 2006) Общата тенденция на криза в
ефективността, авторитета и легитимността на социализиращите институции,
установена в изследванията на процесите от края на 60-те и началото на 70-те години,
когато поколението на Втората Световна война навлиза във фазата на своята активна
социална реализация, придобива специфични измерения в посттоталитарния контекст
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на една компрометирана социализация. Това е още едно основание,
трансформационните процеси в посттоталитарен контекст да бъдат интерпретирани
чрез промените в ценностните ориентации и нагласи.

Политическата социализация
Възрастта придобива все по-съществено значение като диференциращ фактор по
отношение на възприемането на политическите ценности и формите на политическо
участие. Проведените през последните години социологически изследвания ни дават
основание да твърдим, че възрастовата диференциация във все по-голяма степен ще
определя жизнените стратегии и отношението към качеството на живота.
В генерационен аспект, отношението към свободата и равенството изглежда устойчиво
фиксирано. Най-младите хора през 1990 година, родени между 1965 и 1975 година,
запазват доминиращата си ориентация към свободата и днес, когато вече попадат във
възрастовата група на 40 – 54 годишните. Поколението на Втората Световна война,
хората родени между 1940 и 1945 година, които през 1990 година са на възраст между
50 и 55 години, запазва предпочитанията си към социалното равенство в сравнение с
личната свобода. Представителите на това най-многобройно и най-добре изследвано
поколение у нас, които вече излизат от активна трудова възраст, променят отчасти
отношението си към баланса между свобода и равенство едва след 1999 година, която
очевидно има значението на повратна точка при формирането на политическите
ценности в посттоталитарен контекст.
По-младите хора, на възраст между 18 и 39 години, са готови да заявят, че имат поголяма свобода на избор и контрол върху начина, по който протича живота им, а още
по-ясно изразена е тази тенденция по отношение на работата им. В същото време,
изследването регистрира висока степен на недоверие в необходимостта от стриктно
изпълняване на нарежданията от различен вид – 42,6 % от всички изследвани лица,
смятат че те трябва да бъдат изпълнявани, „само ако си убеден, че са правилни”. Найчесто това е мнение, споделяно от по-възрастните, (на възраст над 55 години) както и
от жителите на София и големите градове.
Резултатите от изследването очертават широка зона на морален релативизъм, който
изглежда пряко свързан с характера и обхвата на посттоталитарните процеси на
трансформация. По отношение на готовността за възприемане на добро и зло, найотчетливо фиксирано към универсалния характер на тези категории е разбирането на
по-възрастните поколения – повече от една трета (34,5 %) от изследваните лица между
55 и 69 години, както и 45,3 % от онези, които са на 70 и повече години, подкрепят
тезата, че „съществуват абсолютно ясни правила относно това кое е добро и зло. Тези
правила важат винаги и за всички, независимо от обстоятелствата”. За разлика от тях,
37,8 % от хората на възраст между 40 и 54 години, чийто съзнателен социален опит е в
известна степен разполовен от началото на посттоталитарната трансформация,
споделят разбирането, че „кое е добро и зло зависи изцяло от обстоятелствата на
момента”. Тази нагласа е още по-ясно изразена сред най-младите хора, чийто
съзнателен живот е белязан от посттоталитарните трансформации – изследваните лица
на възраст между 18 и 24 години – 40,0 % от тях споделят тезата на моралния
релативизъм, а 32,8 % се ориентират към разбирането, че „при специални
обстоятелства”, отклоняването от правилата, отнасящи се до представата за добро и
зло, е оправдано.
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Политическото самоопределение по оста ляво-дясно, в периода на посттоталитарна
трансформация, отразява различно от традиционното съдържание. Една от найпоследователно следваните стратегии на мутиращото статукво бе създаването на
представата за неразличимост между политическите субекти. Стратегическата цел за
компрометиране на промяната и отлагане на демократичните реформи, деформира
пространството на политическо самоопределение. „Лявото” бе определяно като
продължение на статуквото, а като „дясно” бе определян всеки опит за критика на
установения модел и култура на властване. Това определи представата „център” като
пространство на компромис и конформизъм, традиционно одобрявано като носител на
разбирането за отказ от категорично разграничаване и заемане на позиция. Резултатите
от предходните изследвания на ценностите в България, показват, че практически за
целия период на 90-те години, средната стойност на самоопределение по оста ляводясно е 5,65, което означава минимално отклонение по посока на десния полюс.
Отделните изследвания ни дават основание да коментираме динамиката при това
максимално широко политическо самоопределение. В самото начало на политическите
преобразувания, през 1990 година, средната получена стойност е 5,28. В началото на
демократичните реформи, през 1997 и особено през 1999 година, е налице частично
усилване на влиянието на десните ориентации, съответно 5,80 и 5,85. Девет години покъсно, през 2008 година, средната регистрирана стойност на същия въпрос е вече 5,31.
В известен смисъл, независимо от всички възможни критични съображения по
отношение на надеждността на този измерител, последните изследвани стойности ни
дават основание да твърдим, че общественото мнение отново се завръща към
конформистката представа за „центъра” за пространство за избягване на
противопоставянето и поддържане на социалния конфликт в латентно състояние.
Разпределението на получените през годините отговори на този въпрос по възрастови
групи обаче, потвърждава една хипотеза, която традиционно бива пренебрегвана. Наймладите поколения в българското общество изразяват по-категорично причастността си
към „дясното”, възприемано като реформаторско усилие за разширяване на
пространството на свобода и конкуренция.
Таблица № 4: Разпределение по оста ляво-дясно (резултатите са представени като средни
стойности)

Възраст/Период

1990

1997

1999

15 – 29 години

5,65

6,46

6,44

2008

18 – 24 години

5,44

25 – 39 години

5,88

30 – 49 години

5,23

6,16

5,94

40 – 54 години
Над 50 години

5,60
5,14

5,14

5,42

55 – 69 години

5,01

Над 70 години

4,23

Резултатите показват, че ако през 90-те години, ориентацията на младите хора, поскоро се развива по посока на десния полюс, то почти двадесет години след началото
на посттоталитарните трансформации, най-младите хора, формирани в техните
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условия са готови в по-голяма степен да възпроизведат конформистката нагласа на
своите родители. Тези резултати са показателни за самия политически контекст, в
който се развиват модернизационните процеси в българското общество. В условията на
практическо отсъствие на консолидирано демократично политическо пространство,
етикетирането на различните политически субекти, насърчава отказа от заемане на
позиция в политическия процес. Налагането на конформистката представа за илюзорен
„център”, чиято основна ценност се състои в отказа от заемане на позиция, определя
общия профил на политическата социализация в посттоталитарното българско
общество. Основните субекти на този процес вече не са училището или публичните
институции. Общият процес на криза в доверието към социализиращите институции,
към институционалната социализация като цяло, се проявява по специфичен начин в
посттоталитарен контекст.
Неспособността на публичните институции да генерират споделени ценностни
ориентации, свързани с гражданската и социална компетентност на младите хора,
хипертрофира влиянието на останалите фактори на политическа социализация.
Изследванията показваха, че в началото на 90-те години, политиката бе една то важните
теми в българското семейство. Често семейната среда артикулираше съществуващите
конфликти чрез политически теми. Но, семейството се оказа съществен фактор на
политическа социализация само в случаите, когато родителския опит бе определян като
успешен, като пример на видимо измерим, материален успех. Затова, практически няма
криза или конфликт на поколенията в онези социални прослойки, които бяха пряко
свързани с политическата и икономическа власт през изминалите години. Родителският
опит и ценности не бяха подложени на критика или съмнения, доколкото гарантираха
във висока степен възможности за социален успех.
Значението на семейството като фактор в политическата социализация на младите
поколения в посттоталитарен контекст бе подложено на коренна преоценка в широки
социални слоеве, които като цяло формираха разбирането за загуба на статус и позиции
през изминалите години. За младите поколения, формирани в тази среда, доминиращо
значение по отношение на политическите ориентации придобиха приятелската среда,
връстниците и преди всичко медиите. Това е част от основата на привидния парадокс,
регистриран в изследването през 2008 година. Политиката е нещо много важно, според
едва 7,4 % от всички изследвани лица. Още 24,0 % я определят като важна. Този
резултат кореспондира с измерените стойности на практическо участие в дейността на
политически партии и организации – едва 4,0 % от анкетираните са посочили, че
притежават такъв политически опит. Но, когато става дума за разискването на
политически въпроси в приятелска среда, 15,0 % посочват, че това се случва често, а
още 54,2 % говорят за политика понякога.
Както по отношение на факторите на политическа социализация, така и спрямо
формирането на общите политически ориентации в негативно политизираното
българско общество, водещо значение придобиват медиите. Резултатите от
изследването на ценностите през 2008 година, за пореден път, регистрира високи
стойности на внимание към политическите новини. Всеки ден им отделят внимание
47,8 % от всички изследвани лица; няколко пъти на седмица политическите новини,
представени в медиите са обект на интерес от страна на 22,5 %, а един-два пъти на
седмица – за още 11,6 %. С крайната позиция, че никога не следят политическите
новини в медиите са се ангажирали едва 4,1 % от анкетираните.

Устойчивост на демократичните ценности
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Представените резултати очертават полето на поне две съществени изследователски
насоки. Първата от тях е свързана с нарастващото значение на медиите като фактор на
политическата социализация. Съпътстващи изследвани и наблюдения показват
относително намаляване на дела на телевизията и особено на пресата, но динамично
развитие на електронните медии и преди всичко на интереса към Интернет-базираната
политическа информация. В този общ смисъл, в условията на дълбока криза на
легитимността на останалите социализиращи фактори, медийното въздействие върху
политическите предпочитания и общото равнище на гражданска и политическа
компетентност, става определящо. Едновременно с това, превръщането на печатните и
електронни медии в активен субект на политическия процес, позволява разширяване на
тяхното въздействие върху доминиращите обществени нагласи. Второто направление,
предполага необходимостта от задълбочено изследване на формите и качеството на
самата политическа социализация в Интернет-среда. Процесът на преформулиране на
политическите ценности в условията на Интернет-комуникация, е проблем, пред който
тепърва ще се изправя българското публично пространство. Във всеки случай,
дискретните политически зависимости и олигополната структура на медийния пазар,
предполагат по-скоро нарастване на целенасочените въздействия върху най-младите
поколения, отколкото разширяване на основата за гражданско образование, основано
на демократичните ценности.
Социалната критика проблематизира едновременно смисъла на политическото участие
и неговото влияние върху качеството на живота. Огромното мнозинство от изследвани
лица (86,9 %) не участват и не биха участвали в никакви организирани граждански
инициативи, а 95,6 % - не биха участвали в конвенционални форми на политическо
действие. Едва 4,0 % от анкетираните участват в политически партии или групи.
Политиката изобщо е нещо много важно или доста важно, според 31,4 %, но по
политически въпроси говорят в своя приятелски кръг общо 69,2 % от всички
изследвани лица. Повече от половината от анкетираните (50,3 %) споделят, че донякъде
или много се интересуват от политика, а 70,3 % посочват, че следят редовно
политическите новини по медиите. В този смисъл, общественото мнение е
едновременно негативно политизирано и дистанцирано спрямо политическата
отговорност за (не)постигането на обществени цели, определяни като значими за
бъдещото развитие на страната.
Това определя и профила на споделените оценки относно качеството на демокрацията у
нас, както и отношението към различните политически системи. Повече от половината
от изследваните лица (52,1 %) посочват, че не са много доволни, а 35,0 % се определят
като изцяло недоволни от начина, по който се развива демокрацията у нас. В същото
време, 70,3 % посочват, че са напълно или отчасти съгласни с твърдението, че
„демокрацията може и да има своите недостатъци, но е по-добра от всяка друга форма
на управление”. Разграничението между принципната подкрепа за демокрацията и
остро критичната оценка за нейното състояние в България, определя и очакванията за
това какви би трябвало да бъдат задачите на страната през следващите десет години –
най-често посочвано, (от 54,9 % от всички изследвани лица) е желанието за
„поддържане на ред в държавата”.

Заключение
Резултатите от четвъртата вълна на Европейското изследване на ценностите в България
очертават профила на едно негативно политизирано общество, в което солидарността
търси основания в споделената перспектива за неравенство и несправедливост.
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Свободата, предприемчивостта и конкуренцията са номинално одобрявани и
подкрепяни, (практически през целия период на посттоталитарна трансформация) поскоро като цел на индивидуални усилия, отколкото като пълноценна алтернатива на
статуквото. Задълбочаващата се несъизмеримост в житейските перспективи и
жизнените шансове на различните поколения в българското общество, фрагментират в
още по-голяма степен перспективата към общото политическо действие.
Нарастващата енергия на социалната критика търси нови форми на публична изява
сред най-младите възрастови групи в българското общество. С увеличаването на
общата степен на неудовлетвореност от качеството на живота, се засилват
политическите измерения на постматериалните ценности като определящо място сред
тях заема съхранението на природата. Младежките обществени нагласи, свързани с
екологията, изграждат своеобразен зелен патриотизъм, който структурира нов тип
политически очаквания. Свидетели сме на процес на изграждане на първото глобално
поколение, част от което вече са и младите български граждани. Именно затова, все почесто, политическите ценности ще бъдат дефинирани и трансформирани в
генерационен аспект.
Но, въпреки това, ценностния конфликт в отношението между щадящата среда на
принудителното равенство и отговорността, свързана с несигурността на личния избор,
продължава да доминира обществените нагласи. Резултатите показват убедително, че
ни предстои мащабен процес на трансформация в полето на политическите ценности,
който ще предопредели посоките на развитие и качеството на европейската интеграция
на България.
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“Страхът и Надеждата”: Джулио Тремонти1 и идеите на
новия политически дебат.
Размисли върху идеологическите перспективи пред българския преход
Йордан Василев
Двадесет години след падането на Берлинската стена и края на комунистическите
режими в източна Европа, светът не изглежда много променен или помъдрял. Двубоят
на идеологиите завърши с краха на една от тях, тази на комунизма, но днес отново сме
изправени пред неизвестното. Това което трябваше да донесе на света перманентен мир
и благосъстояние в момента ни се представя като голяма неизвестност, будеща у хората
страхове, забравени и пренебрегвани в последните години. Призракът на глада чука на
вратите ни и този път това е призракът на духовната бедност – родителят на всички
бедности.
Съществува ли една нова единна и доминираща идеология, която подсъзнателно
приехме и абсолютизирахме като вярна и безпогрешна, а която всъщност ни води към
самоунищожение? Наистина ли доброто победи? А всъщнoст кое е доброто? Може ли
днес да кажем, че светът се промени в правилната посока и накъде по-точно вървим?
Може ли да твърдим, че комунизмът като тоталитарна теория за управлението на света,
като единен закон за движението на човечеството, е напуснал живота на хората
отстъпвайки на демократичния либерален модел? Има ли нова идеология, която властва
с невидима сила над битието ни и каква е тя? Какво представлява настоящата криза и
глобализацията, и как те въздействат върху Европа? И най-накрая - какво се случи с
класическото противостоене между ‘лявото’ и ‘дясното’, и защо вече четвърт век не
произвеждаме политика, а имаме за политика неполитиката?

Кой доведе стража?
Авторът отговаря на тези въпроси изхождайки от тезата, че крахът на комунизма не
доведе до автоматична победа на либерализма. Крахът на комунизма всъщност създаде
своя собствена идеология, която замени либерализма. Тази нова идеология е
праволинейна и фанатична, бездушна и тоталитарна; тя е идеологията на пазарнизма.
Така през 1989 г. либерализмът наистина отпразнува своята победа, но едновременно с
това и веднага колабира. Защо?
Известно е, че либералната демокрация съществува при свобода на пазара. Но също
така е вярно, че неотменна част от същата тази свобода е и един „диалектически апарат,
1

Професор Джулио Тремонти е университетски преподавател във факултета по правни науки на
университета в Павиа от 1974. От 1994 той е Вицепрезидент на Форца Италия и министър на финансиите
в двете правителства на партията. Издал е множество трудове в областа на фискалното законодателство,
измежду които: „Панаирът на данъците” (1991); „Данъчният федерализъм” (1998). Книгата му „Фатални
рискове” (2005) се превръща в бест сейлър в Европа.
Най-новата книга на Тремонти, „Страхът и надеждата” (2008) е своеобразно продъжение на „Фатални
рискове” където авторът предоставя идеите си за развитието на политиката и икономиката на
Европейския съюз в ерата на глобализацията. Професор Тремонти е един от малкото анализатори
дръзнали да критикуват аргументирано липсата на политика на Евросъюза в условията на финансова
криза. „Страхът и надеждата” има за цел да ни помогне да намерим себе си сред идеологическия и
ценностен вакум в който попаднаха европейските демокрации.
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емпиричен и постъпателен, изграден от правила, времена и методи,”. След 1989 г.
либералният модел беше подложен на натиск от страна на своя противник –комунистическата идеология. Това стана поради внезапно преместване на
идеологическите оси и прехвърляне на ‘лявото в противоположния квадрант: ‘лявото е
добро; либерализмът е добро; либерализмът е на лявото. Преди обаче да се срути в
историческата бездна на нищото, комунизмът успя да прехвърли своето ДНК –
догматично и фанатично, безпрекословно и авторитарно, в организма на либерализма.
На практика след 1989 г., завладени от усещането си за победа над комунистическите
режими, либералните демокрации престанаха да се опират на собствената си ценностна
система и се заразиха с догматизма на комунистическата идеология, догматично
настоявайки, че пазарът е единствен път за развитие на човечеството.
Джулио Тремонти твърди: за разлика от либерализма комунизмът постулира
автоматична връзка между икономическо и идеологическо развитие на обществото.
Запазвайки принципа на „автоматичната връзка” старият режим осакати либерализма
от края на 20 век, свеждайки го единствено до икономическа свобода на пазара, и
лишавайки го от балансиращи идеологически фактори, т.е., от моралните категории
‘свобода и ‘индивидуалъм’. От тук нататък пазарът се превърна в догма и матрица на
общественото развитие. С думите на автора, пазарът е „мит за абсолютната
доминираща роля на икономиката върху нашето съществуване, представляващ
ексклузивна матрица на всички знания и на всички ценности”.
Ето как се роди „пазарнизмът” – уродливото отроче на либералните идеологии.
Пазарнизмът е заразен с догматизма на комунизма постулирайки абсолютно
единозаконие на пазара върху всички сфери на живота. Същевременно пазарнизмът е
маскиран с маска на демократичните ценности, за съжаление деградирали точно поради
единозаконието на пазара.

Причините на кризата
Джулио Тремонти ни представя систематична хронология на събитията, които в
последния четвърт век наклониха везните в полза на пазарнизма. Отсъствието на идеи
различни от тази за „невидимата ръка на пазара”, доведоха до унифициране на
обществата ни и превръщането им в аморфни безжизнени тела стремящи се единствено
към консумация. Картезианският принцип: „мисля, следователно съществувам” днес
звучи цинично: „консумирам, следователно съществувам”; „съществувам за да
консумирам”. Този консуматорски модел доведе до тежки мутации в основата на
нашите обществени структури. Последните, се унифицираха и изгубиха своята
жизненост.
Всъщност, признава Тремонти, комунистическият човек бе унифициран още от стария
режим. Но унификацията на пазарнизма допълнително спомогна за профанизиране и
дезинтегриране на нашите общности. Вярвайки безрезервно в безпогрешността на
пазара пост-модерният човек подмени „съм” с „имам”. Този процес имаше множество
негативни последици. Най-осезателната сред тях е промяната на политиката. Тук
бюрокрацията се превърна в основен икономически и политически фактор поради
своята „експертност”. Така политиката изневери на обществения дневен ред.
Експертите замениха политиците; цените замениха ценностите; а лихвите замениха
идеите. Обществата ни се унифицираха, мисленето ни също. Превърнахме се в хора с
единен размер, формирани от единен пазар, без демократични правила и норми и най-
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важно: без дух! Така сами може би без да искаме си създадохме нова идеология, един
нов исторически материализъм, който прикрива лицето на пазарнизма.
Новият исторически материализъм днес търси свой дом. Историята движена от мощния
мотор на финансиите и от консуматорски стремежи, преодоляваща бариери и държавни
граници днес помага на пазарнизма да се разпространи в глобален мащаб. Историята
работи за пазарнизма. Как? Историята включва пазарнизма в процесите на
глобализация. 21в е векът на глобализацията! И историята не може да бъде върната
назад. Но и консуматорският дух на пазарнизма според Тремонти може да съществува
единствено в глобален мащаб. Та нали на него му е нужна маса! Затова то надхвърля
граници и бариери, разлики и идентичности; ценности, вяра и дух. Така пазарнизмът
щастливо намира своя широк нов дом, наречен глобален свят и тръгва ръка за ръка с
глобализацията.
Но глобализацията на свой ред, допълнително стимулира пазарнизма. Глобализацията,
предупреждава Тремонти , както и новите техно-финанси захранват и тласкат
пазарнизма към мега цифрови печалби създадени от нов колониализъм, започнал с
изнасяне на производството на стоки и услуги в Азия. Това провокира етническо,
социално и политическо напрежение както и културен шок. Така в Китай „Версаче” е
емблема на модерното. В Багдат обаче това е символ на война срещу вековните
традиции. Това е провокация, която води до сблъсък на силовите вектори на
национализма, културите и на религиите и която в крайна сметка показва, че
традиционните култури не искат, нито са готови за глобализацията.
И така, до къде стигнахме? - реторично ни пита Тремонти. До КРИЗАТА от август,
2007 г. И защо? Отговорът: Защото въпреки своята изключителна значимост
икономиката днес не дава универсални решения. Животът е по-разнообразен от пазара.
Кризата от 2007 г. доказа несъстоятелността на тезата за „безграничната сила на
пазара”. И нека попитаме: не се ли наложи днес в ерата на глобализацията и
пазарнизмна унизително да търсим държавна намеса като коректор на кризисните
процеси? Не заменихме ли невидимата ръка на пазара с много по-видимата публична
такава? Проф. Тремонти предлага систематичен анализ на икономическите процеси
довели пазарнизма и глобализацията до криза. Той твърди: Кризата, която ни се
представи за икономическа всъщност се оказва всеобща. Тя засяга всички сфери на
живота. Разрухата последвала кризата е не само материална. По-лошо – разрухата е
преди всичко духовна. Джулио Тремонти илюстрира анализа си с метафората за
„нормалния човек”, който гледайки се в огледалото докато мие очите си, с ужас
установява една сутрин че се е превърнал в чудовище!
Във века на глобализацията – продължава анализаторът - всичко е свързано. Когато
разглеждаме развитието на икономическите процеси (в Европа) ние не може да се
ограничим географски и игнорираме останалия свят. Така ако приемем, че Азия
реагира позитивно на глобализацията, то арабският свят определено отхвърля идеята за
унифициране на ценности и идентичност в глобалния пазар. Съпротивата срещу
глобализацията и пазарнизма породи две мощни политически и културни вълни, които
са на път да унищожат западната цивилизация. Първата е тази на тероризма; а втората на колониализмът, насочен срещу Европа.

Европа –QUO VADIS?
Каква роля играе Европа в тези световни процеси? Джулио Тремонти е категоричен:
Старият континент бе генератор и инкубатор на идеите на пазарнизма. Европа все още
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продължава да бъде единственото място на света където никой не вижда, как
пазарнизмът тихомълком наследи комунизма и еродира европейските демокрации.
Безкрайната вяра в единния пазар като мехлем срещу различията между народите; и в
този смисъл като панацея за решаване на политически конфликти, продължава да ни
държи в плен на едно провинциално Евро-центрирано мислене. Европа - старата
госпожа на историята - все повече заприличва на мъртвеца, плуващ по течението на
река Ахерон в подземното царство на Хадес върху чиито очи са поставени Евро монети
заплащащи за погребението му на ангела на смъртта Харос. Духът на пазарнизма се
възцари в Европа от началото на века на глобализацията. Той унищожи систематично
нашите цивилизационни ценности и нашата идентичност, обезцени ги и ги претопи в
модерността на пазара. Търсейки в единния пазар рецептата за перманентно
умиротворяване, Европа забрави ,че нейното историческо развитие всъщност почива на
много по-силни и влиятелни миротворчески фактори, а именно християнско-юдейските
ценности.
Но ценности и идентичност, които определят кои сме „ние” и кои са „другите”, не се
купуват на пазара; те не струват пари. Тремонти ни припомня: опитът на европазарнистите да заличат нашите ценности и идентичност претопявайки ги в еврови
еквиваленти вече доказва своята несъстоятелност. Как? От една страна нашите
икномики са в криза; от друга - обществата нямат твърда основа върху която да стъпят
за да се оттласнат от нихилизма и ирационалното насилие, властващи в обществото.
Най-ясно това личи в отчуждението, предизвикано от европейските институции сред
европейските народи. И ето самият процес в развитие:
Така, очакваше се, че единният европейски пазар ще замени единния цивилизационен
код на Стария континент. Глобализацията , или европейският експеримент за единен
глобален пазар, трябваше да премахне и политическите различия. Но не се случи това,
отбелязва Тремонти. Защото в Европа забравихме,че освен нашият пазар в света
съществуват и други пазари, някои от тях много по анархични и неподвластни на
нашите закони. Не се случи така и защото единната европейска валута все още не
гарантира единна ценностна система. Не се случи така и защото Европа остана сама
правейки политика от „неполитиката”.

Политическият дефицит на времето или кризата на демокрацията
Как повлия пазарнизмът върху еволюцията на националната държава? Пазарнизмът
демонизира държавата. Пазарнизмът сякаш внушаваше, че след комунизма ще дойде
единствено приватизацията. До края на 20в националната държава остана контейнер на
богатство, организиран върху принципа на властово налагане на данъчна и монетарна
политика. Но и противоположната тенденция е вярна. Европа, печално констатира
Тремонти, разкъса връзката ‘държава – територия – богатство’ през последния половин
век. За това способства конституционната архитектура на ЕС концентрираща
властовите ресурси във високите етажи на европейските институции. Но нека бъдем
справедливи. Това се случи не единствено заради инак прекрасната идея за общ
европейски дом. Това произтече преди всичко от глобализацията и от нейния
идеологически мотор - пазарнизма. Невъзможността на страните-членки на съюза да
произвеждат собствена национална политика доведе да прогресивна загуба на властови
потенциал сред националните правителства. В по-общ план, резултатът бе прогресивна
девалвация на демокрацията която живееше и се хранеше от националната държава.
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Националната държава бидейки диалектически свързана с политиката, командва
властовия потенциал на правителствата и съхранява материалното богатство на своя
територия. Днес богатството вече се дематериализира и свободно „прелита” границите
на националните държави. Така националната държава изпадна в институционалната
криза и започна да страда от хроничен политически дефицит. Но европейските
институции се оказаха потърпевши от идентични процеси. Те също страдат от
властовият дефицит. Тяхната тромавост и липсата на законодателна инициатива на
Европарламента генерират директиви, които имат икономическа сила но за жалост са
политически импотентни. Сигурно е, обобщава авторът: кризата на националната
държава предопредели кризата на демокрацията.
Демокрацията предполага предоставяне на властови ресурс на управляващите от страна
на обществото и тя изисква правене на политика. А националните правителства са
блокирани в тази си дейност от по-високостоящи европейски институции. За жалост –
както вече стана ясно – самите европейски институции не са генератор на политическа
власт поради недостатъчната им разпознаваемост от страна на европейците.
Ето как пазарнизмът дезинтегрира националните държави в Европа, обединили силите
си в преследване на химерата за свободния пазар. Отричайки политическото и
заменяйки го с експертното ние игнорирахме собствените си ценности и поставихме
себе си в услуга на пазара. На следващо място, опитът да се създаде общност по образ и
подобие на пазара доведе до институционализиране на антитезата на основния
капиталистически постулат: по-малко държава; повече икономическа свобода. Днес
вече сме убедени в обратното, а именно,че пазар се прави с повече, а не с по-малко
(държавни) правила. Защо? Та как иначе може да тълкуваме водопада от нормативи,
ограничения и директиви, които блокират нашите индустрии и ги правят
неконкурентноспособни на глобалния пазар?
Следователно, заключава Тремонти, опитът на пазарнизма за лабораторно създадаване
на общество по образ и подобие на пазара се провали. Сметката на този провал е вече
налице. И никак не е сигурно,- предупреждава ни Тремонти - че сме изпитали всичко.
Финансовата криза, започнала от лятото на 2007 г, бе провокирана съвместно от
пазарнизъм, високи технологии и модерна механика. Светът се промени с едно
историческо мигване, а ние все още сякаш не искаме да разберем и приемем този факт.
Все още продължаваме да мислим,че Западът доминира в световен мащаб. И
продължаваме да неглижираме имперските планове на множество млади и витални
народи. Но дори и когато излезем от текущата криза, светът никога няма вече да бъде
същият. Дали сега вече разбираме защо в нашия живот и в нашите домове навлиза
страхът? Този страх е предизвикан от нови рискове. Единият е локален - този на все позабавени темпове на икономическа развитие, съчетани с все по застаряващо население
и неконтролируема емиграция; вторият е глобален – и той е все по-нарастващата
заплаха в Европа
да бъдем колонизирани от вън! Ето как „гарантираното
благосъстояние” – най-сладкият плод на глобализация, всъщност в крайна сметка ни
захрани с персонална, социална, екологична и като цяло - обща несигурност”.
И ако все пак всичко това се случваше в „нормални времена”, , заключава
анализаторът, т.е., ако тези процеси не бяха част от вихъра на кризата предизвикана от
глобализацията и пазарнизма, може би рисковете нямаше да бъдат фатални. Днес
обаче, когато сметката на икономическата кризата заплашва да подкопае основите на
нашите общества, когато в световен мащаб се зараждат нови конфликти, вещаещи
унищожението на европейската цивилизация, тези процеси не бива да се отминават
снизходително. През следващите години, предрича Тремонти – на нас ще ни се наложи
да предприемем мерки за да предотвратим дългосрочната разруха и преодолеем
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личната и обща несигурност последвала привидно гарантираното ни от пазарнизма
материално благосъстояние.

Надеждата: една нова политика след фалита на идеологиите
Има ли надежда за изход от текущата всеобща криза и къде да я търсим? Обратима ли е
деструктивната тенденция в нашите общества? Кой е квалифициран за лидер елит?
Смислени ли са все още „левите” или „десните” политически противоборства? Джулио
Тремонти отговаря на тези въпроси започвайки с анализ на еволюцията на
традиционните леви и десни идеологии.
Анализът започва с оценка на Тони Блеър, според когото политиката днес не се вмества
в дихотомията „ляво” и „дясно”, а в алтернативната рамка очертана от „отваряне” или
„затваряне” на националните държави към процесите на глобализация. От тази гледна
точка днес лидер е този, който успешно смекчава адаптацията на нашите общества към
глобализацията. Тремонти приема с умерен ентусиазъм тази оценка на Блеър. Вярно е,
твърди анализаторът, че глобализацията е необратим и всеобщ процес. Но отговорите
на нашите въпроси трябва да се търсят не в глобализацията per se, а в духовната
традиция на Европа, която единствено може да омекоти адаптационните процеси,
преживявани безкритично от европейските народи. Защото – отбелязва Тремонти въпреки текущата девалвация на традиционните идеологии европейските народи все
пак си остават свързани с тях по силата на своята многовековна духовна традиция.
‘Лявото’? Може би то е по-ясно разпознаваемо в контекста на глобализацията поради
естественната си връзка с модерното и лесната си адаптивност към новото. Така ли е
обаче наистина? Исторически, лявото се захранва от няколко основни тези . Една от тях
е вярата във възможностите на рационалния технически прогрес. Другата е
значимостта на масите като количествен измерител на волеизявлението на народите.
Трета по ред но не и по значение е ролята на езика на левицата както и на нейната
интелектуална база. Нека разгледаме по-внимателно всяка една от тях.
Така във века на глобализацията, технологическият процес действително придоби
невиждана до сега инерция. Но ако прогресът действително спомогна за
усъвършенствуването и разпространението на материалните неща то за човешкото
развитие технологичният скок често бе равнозначен на унищожителна революция.
Тъкмо тук ‘лявото’ преживя своята първа криза, която се изразява в следното: ако
приемем, че днес технологичните възможности са принципно безгранични, то всяка от
тях ли е все пак морална или законна? Биоетиката предоставя подходящи за случая
примери. Мислейки в нейната ценностна рамка ние откриваме, че прогресът не е
безусловен Благодетел. Днес всички приемаме, че отнемането на човешки живот е
престъпно. Ала морално ли е тогава пък неговото изкуствено създаване?
Втората теза на ‘лявото’ днес звучи не по-малко противоречиво. В продължение на
десетилетия ‘прогресът’ и ‘масите’ бяха неразделно свързани, доколкото ‘прогресът’
според социалистическата идеология бе колективно завоевание. В последния половин
век обаче наситените социални трансформации превърнаха ‘прогреса’ в индивидуална
категория. ‘Масите’ вече не са „пролетариите” от фабриките защото фабриките остават
в историята. Социалния състав на обществото се промени. Той вече не подлежи на
количествени класификации използвани през 19 в, като „бунтът на масите” или
„диктатурата на масите”. А речникът на левицата си остана непроменен. Той си остана
традиционнен и пълен с клишета и догми, наследени от тоталитарната идеология
майка. Ясно е: днес обществото не се управлява с „разпореждания от партийните
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централи”, защото структурата му е хоризонтална, гъвкава и самодостатъчна. Тя
напомня много повече интеренет мрежа със спонтанно формиращи се и променящи се
интереси.
Кризата на традиционната социалистическа идентичност и представителност от своя
страна провокира вътрешна криза в ‘левицата’ като управленчески фактор.
Управляващата ‘левица’ не коментираше пазарнизма а го приемаше безрезервно. Това
промени ‘лявата’ ценностна система, като ‘левият’ елит доре се опита тихомълком да
прокара тезата, че едрия бизнес бил всъщност по-ляв отколкото десен. Днес опитът за
съвместяване на пазарнизма със социалната държава изглежда все по-парадоксален.
Защо? Първо, защото ерата на безконтролните бюджетни дефицити, използвани
централизирано от ‘левицата’ за преразпределяне на обществените блага вече
приключи. И второ, защото създадената от „западните” социалисти идея за „държавата
провидение” вече изчерпа пропагандния си потенциал след като доказа финансовата си
неконкурентност в глобалния контекст.
Държавата в глобалния свят е нарастващо неспособна да гарантира блага и услуги на
своите граждани. А това не доказва ли криза в концепцията на ‘левицата’, загубила
своето първенство поради фатално изоставане и неразбиране на променящата се
социално икономическа структура на съвременното общество? Ето как ‘лявото’
престана да генерира сигурност поради неразбиране на комплексния характер на
текущата криза. И ако старата ‘левица’ все пак говореше за „нужди”, то новата ни
говори единствено за „желания”, които тя вече дори и не счита за нужно да гарантира, а
единствено и само обещава.

Ценностите на една нова европейска идентичност
Е, сега накъде? Алтернатива ли е тогава ‘дясното’? В „старата” ‘десница’ сякаш
намираме някаква формула за оцеляване. Пътят, излизащ от кризата води напред към
духовни прозрения за смисъла на доброто и злото, които все още захранват душата на
нашето време. Трябва да тръгнем по този път, защото в нашето време интелектуалното
е истински политическо; а политическото, което не е интелектуално, всъщност не е
самото себе си. Съвременния свят отхвърли двете идеологически полярности комунизма и пазарнизма - защото нито животът нито ежедневната реалност могат да се
впишат в единозаконието. В глобалния свят текущата политика съ-съществува с
множество други силови вектори – културни и верски; национални и над-национални.
И Европа скоро ще трябва да поеме предизвикателството сама да завърши своето
упражнение по дефиниране на идентичност и ценности. Тези две древни но
изключително актуални понятия могат да се превърнат в устойчива почва, която да
поеме първата ни стъпка в хода ни напред. Защото рискът от прогресивно изчезване на
цивилизацията ни е напълно реален в случай че все така безкритично привнасяме
категории и ценности от вън, и автоматично заместваме хора със стоки.
А сега нека направим опит да погледнем света без розовите очила на пазарнизма. Е, и
какво виждаме? Чужди ценности, привнесени в Европа и налагани ни от останалия
свят. Виждаме също как нарастващо се „универсализираме” в глобализацията, а
диалектиката между „те” и „ние” се превръща в стратегическа и драматична. Очевидно,
за да гледаме напред ще ни е нужно да възкресим нашите собствени исторически и
културни ценности; да формираме собственна идентичност; да формулираме собствена
политика.
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За да идентифицираме ценности обаче ще ни трябва дух; за да ги защитим пък ще ни
трябва власт; за да ги упражним - програма; а за да напишем програма ще ни е
необходима обща визия.
За тази цел е необходимо да стъпим на исторически здрав фундамент какъвто са
християнско юдейските ни корени. Необходимо е още да спрем да демонизираме
държавата и да си мислим, че след комунизма остава да съществува само
приватизацията. Необходимо е също да не отричаме религията защото тя е част от
политиката на съвременния свят и следователно е част от търсените решенията. С една
дума – необходима ни е повече духовна отколкото материална визия. Класическият
либерализъм тук също ще ни е от полза. Може да интегрираме четирите му основни
стъбла и върху тях да проектираме нашето бъдеще. Наистина, какво по-мотивиращо от
това да преосмислим идентичността си в познатите ни категории: свобода, собственост,
държавност, отговорност. Сред тях първите две – свобода и собственост се
самодефинират. Другите подлежат на постоянна актуализация защото те засягат
отношението ни към най-важния въпрос – този за властта. Мотивацията за
осъществяване на този проект трябва да е силна. Нека не забравяме, че дисбалансът
между търсене и предлагане на политика в Европа отвори пространство за апатия и
аполитичност, два фактора които са пряко отговорни за ерозията и профанизацията на
нашите общества, както и за последвалата ги антидемократизация! 2
В успешното преследване на новия политически проект си струва да се върнем към -, и
преосмислим някои древни философски учения. Тук конкретно се има предвид
политика в Платоновия смисъл на думата. Необходимо е да преустановим негативната
тенденция от последните 50 години, коментираща всяко правителство единствено в
критична светлина. Казано накратко, трябва да се откажем от политиката на 1968-а
година, която наложи специфичен вид
демокрация, разбиваща лостовете на
държавността и обезкръвяваща общностите и техните институции. Трябва да
преосмислим и демокрацията на низините; перманентната демокрация, която
мултиплицира правата но и съществено редуцира отговорностите. Този вид политика
би разрушил не само нашия „културен капитал”, но също така и „институционалния ни
такъв”.

Седем ключови думи за изход от кризата
Стратегията ни за изход от кризата започва с формулирането на единна визия. Проф.
Джулио Тремонти предлага седем ключови думи, които да залегнат в нейната основа. И
те са: ценности; семейство; идентичност; държавни органи; ред; отговорност;
федерализъм. Първите три се обособяват в обща група. Останалите са самостойни
категории, които образуват четири базови концептуални блока.
Визията предложена от проф. Тремонти изисква откриване на нов баланс между
общество и държавно управление. Конкретно, властовият лост трябва да се измести от
държавата в посока към общността и към семейството като по този начин се възроди
значението на понятието ‘отговорност. Отговорността така е отговорност към самите
нас, към нашето семейство и към общността ни. Постигането на оптимален резултат
обаче изисква общностите ни да се захранят с ценности, формирани от европейската
историческа и културна традиция. Джулио Тремонти формулира основно послание към
семейството: необходимо е да преустановим тенденция на отрицателен прираст на
2

Според автора последното правителство на Република България е доказателство за това.
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европейското население. За целта семейството отново трябва да се превърне в ценност.
И европейците трябва уверено да проектират своето бъдеще за да създават и отглеждат
своите деца.
Каква е визията на Тремонти за развитие на идентичността? Според автора, новата
европейска идентичност трябва да положи основите на нов морален ред създаден от
„нас” и за „нас”, а не за „другите”, т.е. за тези, които искат да дойдат в Европа.Това не
означава, че Европа трябва да стане негостоприемна демокрация. Това само подсказва,
че само европоцентрираната ни идентичност може да създава закони с дух а не
политико-правен баласт, приет неосъзнато и по задължение. Още по-конкретно: ние,
европейците трябва да дефинираме категории като ‘добро’ и ‘зло’, изхождайки от това
кое е добро за нас и кое лошо.
Новата политическа визия предложена от Тремонти разработва и актуална програма за
работа на държавните органи на европейските демокрации. Водещи принципи в
тяхната дейност са гарантирането на публичен ред; съблюдаване на индивидуални и
общностни отговорности; децентрализация. Сред основните задачи на държавата
Тремонти споменава необходимостта да се адаптира фискалната доктрина на
държавата към външни предизвикателства. Тремонти отхвърля увеличението на
данъците като вече неприемлив за целта механизъм. Той също отбелязва, че в ерата на
глобализацията персоналните данъци трябва да бъдат заменени с данъци върху стоки и
услуги. Алтернативният механизъм на фискалната доктрина според автора трябва да
бъде комплексен, включващ социалната държава и общността като основни фактори на
семейно и обществено благосъстояние. Същевременно новият механизъм трябва да
насърчава и общности (и индивиди) да проявяват нарастваща отговорност за общото
благосъстояние на държавата и обществото.
Накрая, как принципът на федерализма се вписва в новата визия на Тремонти за изход
от кризата? Анализаторът твърди, че единствената форма гарантираща бъдещо
съществуване на националните държави е федерализмът. Федерализмът, пояснява
Тремонти, е една нова политика на „отговорностите”, която единствено може да замени
вече изгубилият смисъла си „дълг” към националната държава.

Заключение
Тази презентация имаше за цел да представи предложения от Джулио Тремонти нов
политически дебат, подробно разработен в последната му книга „Страхът и надеждата”,
посветена на предизвикателствата на глобализацията, нейните странични ефекти и
отговорът на Европа към тях. Презентацията имаше амбициозната задача да
систематизира основните тези на Тремонти. Но нека отбележим: представянето на
„Страхът и надеждата” не е самоцелно занятие, мотивирано единствено от академичен
интерес. Водещ мотив за мен бе значимостта на европейския политически дебат за
бъдещото развитие на българската демокрация.
Вярно е, че състоянието на демокрацията в пост-комунистическите режими не е обект
на отделно изследване в книгата на Тремонти. Но комунистическата идеология и
нейното упадъчно влияние върху еволюцията на либералната доктрина в годините след
краха на комунизма в Източна Европа е тема достатъчно актуална за всички бивши
комунистически общества. Тремонти според мен звучи изключително актуално за нас
тук и сега. Аз разчитам неговото послание към нас така: Внимание! Пазете обществата
си от бездуховност и идеологически примивизъм. Не позволявайте на пазарнизма и
грубият капиталистически инстинкт да обезличават вашите общества. Не допускайте
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пазарният цинизъм да ви направи хора скроени по единна мярка, за които последно
политическо убежище да остане единствено популизмът.
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За политическата коректност
Момчил Баджаков
Един ден началникът казал на своите служители:
- Имаме затруднения и ми се налага да уволня един от вас.
Всеки се защитил:
- Не можеш да ме уволниш, аз съм жена - ще те съдя за
сексуална дискриминация!
- Не можеш да ме уволниш, аз съм възрастен - ще те съдя за
възрастова дискриминация!
- Не можеш да ме уволниш, аз съм негър, ще те съдя за
расова дискриминация!
Погледите се насочили към самотния, беззащитен бял мъж.
Той се замълчал за момент и казал неуверено…
- Знаете ли… сега като се замисля… аз май съм гей…
Повод за написването на този текст е дискусията за политическата коректност в
Wikipedia. Която показва, че е невъзможно да се пише политически коректно за
политическата коректност, защото се оказва, че по принцип самата дискусия за това е ...
политически некоректна... (http://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness)
Политическа коректност означава поне 4 неща:
1.

Употреба на специфичен език в публичната и всекидневната реч.

2.
Политическо поведение – съобразно правилата на политическата
коректност
3.
Особена идеология на политическата коректност, която вменява
употребата само на този политически коректен език.
4.
Политика на политическа коректност, която следи за спазването на тази
идеология и нейните правила.
Употребата на специфичен („политически коректен”) език се предполага да означава
спазване на определени правила – за неутралност, безпристрастност, търпимост и
почтеност в публичната и всекидневната реч. Това конотира всъщност по-важната
същностна нейна характеристика - неприемащо, непризнаващо и отхвърлящо
отношение към „езика на нетолерантността” (нетърпимостта), изразявано чрез
употребата на пежоративни термини (думи) и изрази.
Политическата коректност е насочена пряко срещу т.нар. „език на омразата”,
използван от различни радикални, антилиберални, шовинистични, расистки и
ксенофобски
политици, а и обикновени граждани за дискредитиране и
дискриминиране на различни малцинствени групи в обществото – евреи, чернокожи,
мюсюлмани, жени, етнически, сексуални и други малцинства.
Политически коректният език се предполага да е език на толерантността, зачитането на
правата, свободите и достойнството на неглижирани и дискредитирани малцинствени
групи, които съществуват във всяко едно общество.
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Цел на езика на политическата коректност следователно е да се избягва употребата на
думи и изказвания по адрес на обособени социално-неравностойни (най-често)
малцинствени групи, които членовете на тези групи считат или евентуално биха могли
да счетат за оскърбителни.
Цел е и мнозинството от „обикновените”, „нормалните” хора да се откажат от
предубежденията си по отношение на различните, неординарните хора, да правят повнимателен избор на думите, които ще ползват и по-ясно да преценяват нещата, които
те могат да сметнат за обидни.
Защитниците на политически правилния език твърдят, че основанията за промяна на
езика и терминологията са следните:
Правата, възможностите и свободите на определени хора са ограничени
заради категоризацията им като членове на група, ползваща се с лошо име.


Това определение за групата е подразбиращо се и подсъзнателно, както
и подпомогнато от лесната възможност да залепиш етикет някому.


Ако се ограничи възможността им да използват думи-етикети, хората
ще са принудени да се замислят с какви думи да нарекат някого.


Ако се наложи да се замислим с какви точно думи да определим някого,
започваме да се интересуваме от него повече като индивидуалност, отколкото
като член на някаква група.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness)


И наистина има достатъчно примери, които потвърждават необходимостта от
използването на така разбирания политически коректен или правилен език. Особено у
нас, където публичната реч е изпълнена с прояви на вербална агресия ...
Но дали липсата на такъв език е резултат от идеологическа (политическа)
предубеденост (породена от невежество), или на липсата на елементарно възпитание,
култура и добросъвестност?
Политическата коректност е и тип социално поведение, което се съобразява с тези
малцинствени групи, използвайки език, който не би бил обиден или накърняващ
техните чувства. Политически коректното поведение предполага зачитане на правата,
свободата и достойнството на индивиди, принадлежащи към различни и смятани за
ощетени, дискриминирани или по принцип различни от „обикновените”,
„нормалните” групи. Самият политически коректен език е начинът по който
политическата коректност се изразява.
От друга страна „политическа коректност” e идеологически термин, отразяващ
установяването на система от рамки и правила, въз основа на които се преодолява
„езика на омразата” и формира т.нар. "политически коректен език", който има
ограничаваща функция във връзка със съображения, които преминават от сферата на
морала в сферата на правната регламентация. Тези правила имат задържаща и
ограничаваща функция по отношение на всяка обществена и социална изява, която би
могла да засяга „чувства” или „възгледи” на „расови”, „етнически”, „сексуални” ,
„здравословни” и пр. характеристики на отделни смятани за ощетени от природата или
по принцип за дискриминирани лица и малцинствени групи. Така с термини от рода на
„незрящ”, „инвалид”, “психично болен”, „ром”, „афро-американец”, „гей” се смята,
че се преодоляват обидните според привържениците на политическата коректност
думи - „сляп”, “сакат”, “луд”, „циганин”, „негър”, „педал”.
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Но ако самите термини „сляп”, “сакат”, “луд”, „циганин”, „негър”, „педал” се
употребяват от някои хора (които поради това се определят (често основателно) от
„политически
коректните”
като
„расисти”,
„шовинисти”,
„фашисти”,
„ксенофоби”(макар според нас те да са просто невъзпитани и прости) и това носи
само по себе си пежоративен смисъл (поне според мнозинството) дали ако ги заменим с
политически коректни термини от това на потърпевшите ще им стане по-добре?
Ситуацията се усложнява от възможността членовете на дадена група да не приемат
термини, които други „коректно” се опитват да променят.
„Например глухите хора в САЩ винаги са смятали етикета “глух” за отразяващ
положението на членовете в групата, а не за обиден или презрителен. В днешни дни
вместо етикета “глух” в САЩ се използва терминът “човек с нарушен слух”,
включващ и хората с частична загуба на слуха поради старост, злополуки и други
причини. Макар че е политически коректен, повечето глухи хора смятат новия термин
за омаловажаващ техния недъг.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness)
Но ако употребяваме дори не за квалификация, а само за означаване на определени
лица или групи, които смятаме, че са носители на „език на омразата”, на тези
пежоративни термини – „шовинист”, „фашист”, „расист” – не се ли превръщаме с
това самите ние в носители на „език на омразата”, на който уж искаме да се
противопоставим?
Дали чрез самото „заклеймяване” (или само призив за въздържане от употреба) на
пежоративните думи и изрази, характерни за езика на омразата, не се разкрива наивен
стремеж да се преодолеят самите факти на съществуващи в публичното и
общественото пространство омрази, предразсъдъци, заблуди, митове, легенди – с други
думи всякакви „алитерални мнения” и други заблуждения?
Според хипотезата на Сапир-Уорф езиковите конструкции (language's grammatical
categories) контролират възможните мисли на говорещия! Малцина поддържат тази
хипотеза в крайната и форма, но много лингвисти приемат по-умерена версия, а именно
че начинът, по който виждаме света, се влияе от езиковия стил, който ползваме. Според
хипотезата “сексистки език” поощрява сексистки мисли и от там сексистки действия!
(Уорф, 1989 )
Трябва ли да се забрави, че самите пежоративни термини и изрази са породени или от
определена доминираща пропаганда, или в крайна сметка от простия факт, че самото
образование на хората - искаме това или не - не е и не може да бъде нито „пълно”, нито
абсолютно „обективно” и „неутрално”...
Защото например предметът „История”, която се изучава в училище, е „Историята”,
написана от победителите, не от победените...в реалната, истинската историческа
битка...
Как политически коректно да променим това, още повече, че то е наложено като
мнение на мнозинството?
А и самите хора и общества са по принцип несъвършени... И вече знаем докъде водят
опитите на различни иначе интелигенти, „литерални” интелектуалци да построят
„съвършено справедливо общество” и нова, „всестранно развита личност” – до масов
терор, глад и геноцид...
Без съмнение обикновените хора вярват в това, в което им се иска да вярват, или в
онова, в което им са внушили, че трябва да вярват. Както казва Станислав Йежи Лец –
„ние много обичаме нашият вътрешен глас да идва отвън”. За тях „истината” е една и
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само една – това е доминиращата гледна точка. Но на „литератите” трябва да е ясно, че
„истината” е нещо твърде субективно, дори само по простата причина, че тя се
различава от „фактите”. Освен това „истината” по начало и по принцип не е и не може
да бъде мнението на мнозинството, особено, когато тя се установява от науката или
практиката. Затова и за нея по принцип не може „да се гласува”. Но това не означава, че
мнението на мнозинството хора, относно това „що е истина” може да се пренебрегва.
Както и, че трябва да се пренебрегнат опасностите това мнение да бъде манипулирано
от умели демагози...
И както историята се пише от победителите, така и фактите, които интерпретира могат
да бъдат или акцентирани (подчертани), или неглижирани (омаловажени). Например
политическия („партизанския”) спор от 1990 г. у нас – чии жертви са повече и чия кръв
е „по-чиста” – на убитите преди, или след 09.09.1944 г. Всеки защитава своята гледна
точка и „не чува” аргументите на другия. При това сложни политически спорове като
този са вкарани поначало в прокрустовото ложе на неустановимост на това в името на
какво се е проляла невинна кръв и какви са били резултатите от тези жертви. Спорът
остава неразрешен и неразрешим в масовото съзнанание, в което започват да
доминират две еднакво неверни представи – „и едните, и другите имат право” или
„всички са маскари”! Което може би е била и целта на „занятието”...
В науката, за разлика от всекидневието, се спори не за факти, а за тяхната
интерпретация. Макар ревизионистичната школа (например в историята) да оборва
някои „истини”, които са подменили „фактите”, а също така и „факти”, които са
подменили „истините”! Пример - спорът около термина и понятието „холокост” – той
„факт” ли е, или е „истина”; „масов геноцид” ли е, или „жертвоприношение” пред
Йехова?

„Политическа коректност” и „идеологическа неутралност”
Понякога политическата коректност се отъждествява с идеологическата неутралност.
Смята се, че за да се пише „политически коректно” е необходимо първо да се заеме
„неутрална гледна позиция”. Но това не може да стане ако предварително са
определени като некоректни обсъжданията на определени теми и проблеми! Дори като
нецелесъобразни и несвоевременни!
Необходимо е да бъдат представяни обективно противоречивите гледища по даден
проблем, без да се взема страна. Но това не може да стане, ако предварително е
подходено с предубеждение дори само към един елемент, свързан дори не с идеите, а с
личността на този, който ги изповядва .
„Ако палачът обича Бетовен , какво е Бетовен виновен?” (Радой Ралин).
И ако в сферата на музиката е ясно, че Бетовен не е виновен, че се харесва на палача (в
случая се визира Ленин), то самото понятие за „палач”, предопределя нашето
отношение към него (макар той възможно да е добър във всяко едно друго отношение).
А проблемът е още по-сложен в сферите на политиката, идеологията и науката.
Например как може да оценим онези външно „благородни”, „хуманни” и
„справедливи” политически идеологии, които проповядват освобождение на човека и
човечеството от „всичката неправда на света”? Които дори ни сочат, че средствата за
тяхното осъществяване са също така благородни, хуманни и справедливи? А
практиката се е оказала катастрофално противоположна на мечтаното „светло
бъдеще”...
154

Виновни ли са в този случай авторите на тези „справедливи идеологии”,
осъществяването на които е довело до масов терор и глад? Трябва ли, за да бъдем
„обективни” и „неутрални”, да премълчим тези факти?
Дилемата не е само за моралната отговорност. Тя е и за теоретическата, и за
практическата, макар и не винаги юридическа отговорност.
Лесно е да бъдат представени противопоставящите се гледища по начин, който е
сравнително приемлив за техните поддръжници, достатъчно е просто да се цитират
точно техните аргументи и гледища. Но когато се коментират последствията от
осъществяването на едните и на другите идеи, можем ли да бъдем абсолютно
обективни и неутрални?
Да – можем да наречем глада и нищетата – „временен недостиг на средства от първа
необходимост”; можем да определим терора като „прочистване на обществото от
нездрави елементи”. Можем за наречем кражбата „присвояване”, а грабежа –
„преразпределение на обществените средства”. Такива бяха „политически коректните
термини” в новоговора на „реалния социализъм”. Но спечели ли от това обективния
анализ?
Спрени ли бяха с това „негативните явления”, „несправедливостта”,
„беззаконието”, насилието, омразата, „нищетата” – физическа или духовна при
социализма ( и не само!)?
Не е ли това измама и самоизмама на иначе „честни интелектуалци”?
„Това са временни явления” – говореше за „малката правда”(провала на социализма)
„човекът от народа” („диктаторът”) Тодор Живков.
„Но с дълготрайни поражения” – репликираше го „човекът на народа” (поетът)
Радой Ралин.
И досега си даваме сметка и изпитваме на гърба си последствията от „тяхната
правда” и нейната дълготрайност...
И ето че се очерта нов проблем: неутралната гледна точка може да изглежда
обективна за едни, но пристрастна за други. Едва ли надъхани радикални политици и
идеолози – все едно – „отляво”, или „отдясно”, могат да бъдат убедени в правото на
съществуване на гледни точки, различни от тяхната. Все пак, макар да съществуват
„непреодолими” различия по спорен проблем, обикновено се смята, че само
неутралната гледна точка позволява на хората да преценяват сами и да изберат
своята гледна точка.
„Неутралната гледна точка се опитва да представя идеите и фактите по начин, с
който да могат да се съгласят както поддръжниците, така и опонентите. Разбира
се, 100% съгласие не е възможно: в света има идеолози, които не биха приели каквото
и да било представяне, различно от твърдото представяне на тяхната собствена
„истина”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_point_of_view)
Но дали ако представяме по публично приемлив начин, обективно и неутрално
противоречиви и противоположни гледни точки, с това самото ние можем да
преодолеем обективни факти на реално съществуващи в обществото нетолерантни и
агресивни (при това не само вербално!) гледища и практики? Не е ли това ако не
лицемерие, то неосъзната заблуда на една определена философска школа? Може ли
действителността да бъде променена (или подменена!) чрез неограничената,
магическата сила на думите, в която са склонни да вярват много интелектуалци?
(Думите могат и имат магическа сила, но малцина са магьосници на словото... Не всеки
може да бъде Йоан Златоуст...)
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От друга страна, както вече изтъкнахме „политическа коректност” e и идеологически
термин, отразяващ установяването на система от рамки и правила, въз основа на които
не само се преодолява, но и забранява употребата на „езика на омразата” в името на
"политическата коректност". Какво друго, освен нова форма на цензура е това!

Предисторията
В основата на тази нова идеология (макар и в преобърнат исторически смисъл!) стои
идеята на Конфуций, че от думите, с които коментираме историческите факти зависи
начина за възприемане на историческата истина. Конфуций изтъква, че дори ако се
промени само една дума, може да се промени смисъла на историята. Ако вместо да се
каже ,че „владетелят Х е осъдил на смърт философа У”, се каже „владетелят Х е убил
философа У” – това променя историята!
Докато идеолозите на политическата коректност искат да променят не историята, а
бъдещето чрез промяната на термините, които използваме в съвременността.
Защото идеологията на политическата коректност е късен ляво-либерален теоретичен
проект. Появява се като термин след 1968 г. в САЩ и Западна Европа. Тази година
символизира връзката между три външно несвързани революции – началото на
информационната, „разгара” на сексуалната и победата на либерално-демократичната.
Информационната революция преобразява модерното индустриално общество в
информационно постмодерно общество. Сексуалната революция сякаш освобождава
вътрешния подсъзнателен свят на модерния човек, прави го морално свободен от
външно-налагани досега правила и норми. Победа на либерално-демократичната
революция означава окончателното установяване и налагане като универсална
политическа форма на нейния политически режим в Северна Америка и Западна
Европа, който оттук започва да се разпространява и разширява към целия останал свят.
Тези три революции водят до появата на нов феномен – на глобалния, информирания,
свободния от „всякакви предразсъдъци”, склонен към промискуитет, „либерален”
западен човек, който моделира по свой образ и подобие останалия свят.
Тези революционни промени в западното общество са свързани с преодоляването на
последните „слабости” в практиката на либералната демокрация. Например с
окончателната победа на разбирането, че принципът за властта на мнозинството трябва
да се ограничи от правата на различните политически (и не само!) малцинства. Че
самото политическо мнозинство се състои от множество малцинства (често
нееднородни и нехомогенни!) Всичко това става, разбира се, не от само себе си, а
вследствие на легитимния стремеж и законните борби на всички, които са се чувствали
като дискриминирани малцинства за отстояване на техните граждански и политически
права. Правото на жените, на инвалидите, на хомосексуалните, на социално-слабите, на
расовите, етническите и религиозните малцинства за техните неотменими човешки и
граждански права, които по един или друг начин преди са били нарушавани, а те
самите – дискриминирани.
Проблемът настъпва, когато като резултат от тази легитимна борба се появява нова
идеология. Тази нова идеология е политическата коректност.
За неин родител с основание се смята Херберт Маркузе.
Херберт Маркузе принадлежи на Франкфуртската неомарксистка школа. Неговите идеи
стоят в основата на политическата коректност, които започнаха се осъществяват в
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САЩ и Западна Европа от края на 80-те години. Маркузе е ревизионист-марксист.
Несъгласието му с Маркс е в една точка – Маркс смята за революционна класа
пролетариата, която е призвана да унищожи буржоазното общество. Но това се видя, че
не стана и не може да стане, защото според всички франкфуртци западният
пролетариат „се е обуржоазил”. (Не се сбъдна „пророчеството” на Маркс нито за
абсолютно, нито за относително обедняване на пролетариата!) Затова според Маркузе
истинската революционна класа са различните ощетени от природата или живота
малцинства. Изолираните случаи – това е истинският революционен елемент, това е
бомбата, която ще взриви буржоазно-капиталистическо общество. Според Маркузе
цялата патология (или по-точно – онова, което се смята за патология!) трябва да бъде
определена за норма, а цялата норма – за патология. Затова трябва да бъдат използвани
маргиналите в развитото буржоазно общество. „... под станалите консервативни
народни класи има субстрат от парии и аутсайдери, други раси, други цветове,
потиснати и експлоатирани, безработни, и такива, които не могат да бъдат
наети...Тяхната революционност ще взриви (frappe) системата отвътре...” (Маркузе,
Херберт (1964), р.280)
В „Репресивната толерантност” (1965) Маркузе развива тези свои идеи с призив за
„нова толерантност” към точно тези маргинални групи. От манипулирани,
индоктринирани и репресирани те трябва да бъдат толерирани, техните недостатъци
трябва да бъдат представяни като предимства, а нормалните човешки качества – като
недостатъци!
„Едва тогава – заключава Маркузе в „Репресивната толерантност” – най-после ще
разрушим буржоазното общество“. (Маркузе, Херберт (1965), р.258)
Всички „активисти”, които „защитават” правата на малцинствата – социално слаби,
ощетени, „цветнокожи”, етнически и религиозни малцинства, хомосексуалисти,
феминистки и др. – всъщност изобщо не ги е грижа за техните малцинства. Също
както Ленин и болшевиките използват "работниците и селяните" като претекст и
„материал” за завземане на властта, така и „новите леви” използват маргиналните групи
като инструмент за натиск и контрол върху обществото. И разбира се, им причиняват
много повече вреди и зло.
По-късно представителите на „новите леви” разширяват идеята. Трябва да се взриви
демократичното буржоазно общество и държава чрез „разпарчетосване” на
демокрацията. Идеята е всяка малцинствена група (не само от ощетените или
дискриминираните!) да започне да иска по-голям дял от „демократичната баница”.
Патрик Кенън описва точно този феномен –появата на „демокрацията на групите”,
борбата между които има „нулев резултат” . „Индивидът престава да бъде индивид и се
превръща в петролопроизводител, в лекар, в жена, чернокож, фермер, лесбийка – т.е. в
член на група, която претендира да сложи ръка на националното богатство, група,
която не позволява да и бъдат потъпквани правата, изпълнена с подозрение към всички
други групи” (Кенън, П.(1995), Залезът на демокрацията, с.356)
Но в либералното отворено общество това не можеше да остане скрито и когато
започна да се осъзнава смисъла на левичарската „защита” на малцинствата и неговото
лицемерие, жените например в САЩ основават движението „Жените на Америка
срещу феминизма“. Жените разбират, че феминизмът ги използва, пречи им да изберат
това, което им харесва, а не онова, което им натрапват разни надъхани активистки.
Затова хомосексуалисти протестират, защото не разбират какво основание за гордост
(Proud to be Gay!) може да бъде тяхната сексуална ориентация?! Дори мюсулмани не
разбират решението на градските власти в Лондон да не се празнува Коледа като се
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развява английското знаме с кръста на Свети Георги, за да не се нарушели правата на
мюсулманите в града (напомняло им било за кръстоносните походи!)
Но в САЩ вече в някои университетски кампуси се възприема като аксиома, че „всяка
реч, която носи сянка на конфликт трябва да се забранява”! Какво се оказва –
„борците” за свобода на словото се превърнаха в първи негови врагове! Позната
левичарска история!
Така се раждат и абсурди на политически коректната „новореч” (по Оруел) като
“различно надарен”- термин за човек с увреждания. Да кажеш, че някой инвалид е
различно надарен е цинизъм. Терминът може и да успокоява съвестта на
политкоректните идеолози, но не отразява реалността, че този човек живее по-труден
живот, с който останалите е редно да се съобразяват.
Това между другото означава и да се забрани или цензурира почти цялата световна
литературна класика! Например Шекспир – като антисемит („Венецианският
търговец”), расист („Отело”), сексист („Укротяване на опърничавата“) и дори защото
„проповядва банален хетеросексуализъм” (в „Ромео и Жулиета”), макар самият той
(едновременно и за политкоректните, и за политнекоректните примитиви!) да не е
гений, а само гей!
Странното е, че още не сме чули да са набедили Набоков като педофил („Лолита”)!
Дали защото педофилите също са малцинство, макар и незначително?!
Според Патрик Бюкенън „политическата коректност е културален марксизъм, режим за
наказване и стигматизиране, подобен на инквизицията. Нейно поле е
нетолерантността”. (Buchanan, Patrick. The Death of the West, p. 89).
Според Артър Шлезинджър (мл.) политическата коректност е елемент от идеологията
на т.нар.мултикултурализъм. (Шлезинджър, Артър (1998). В същия аспект тя се
разглежда и от Чарлс Тейлър (Тейлър, Чарлс (1999), с. 23-43)
За Хаурд Шварц политическата коректност е „бунт на примитивите”, които искат да
наложат своята примитивна черно-бяла картина за света на останалите. (Шварц,
Хауърд С.(2003)
По ирония на историята „едномерният човек” на Маркузе се оказа много по-характерен
за обществото, което той ни предлага, отколкото за „буржоазното общество”!
Чарлз Алън Корс в „Кодове на мълчанието”, противопоставя левичарската
ултралиберална идеология на Маркузе на класическите либерални идеи на Джон
Стюарт Мил. Цялата идея за свобода на индивида става подчинена на преодоляване
исторически неправди срещу малцинствени групи. Кодовете на мълчанието отхвърлят
свободното слово в полза на предварително определено понятие за историческа и
морална отговорност, студенти и преподаватели трябва да се цензурират взаимно в
интерес на образователната общност и историческата справедливост(?!).
Ограниченията на словото се обосновават с твърдението за непреодолима
необходимост от насърчаване на свободата на някои и от ограничаване на свободата на
другите(!). Изводът е: „Борбата за свобода в американските кампуси е всъщност борба
между Хербърт Маркузе и Джон Стюарт Мил”. (Корс, Алън Чарлз (1998): Codes of
Silence.)
Идеологията на политическата коректност е нова, постмодерна, неомарксистка
левичарска идеология, която под формата на „защита и разширение на либералните
ценности”, се опитва да ги разруши. Идеолозите на политическата коректност
използват защитата на правата на постмодерните малцинства като претекст за да
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унищожат либерално-демократичното общество, за да се „възцари” поредната
левичарска утопия. Ликвидирането на либерално-демократичното общество може да
стане чрез подмяната на класическите либерално-демократичните ценности и култура с
техни „свърх”либерални и „свръхдемократични” сурогати и това е една съвременна
постмодерна версия на марксизма. Тя стои в основата на онова, което можем да
определим като истински „либерален тоталитаризъм”. Не в смисъл че либералното
общество естествено „става” тоталитарно, както смята Ален де Бенуа (Бенуа, А.,
2001), а в смисъл, че класическите либерални ценности се подменят със
свръхлиберални претенции, които водят към нов тоталитаризъм!). Защото всяка
идеология, претендираща за универсалност се превръща в тоталитарна идеология,
дори ако изглежда „свръхблагородна” или „свръхсправедлива”.
Защо идеологията на политическата коректност започна да се осъществява след краха
на комунизма, пита дългогодишният политически затворник в съветските
комунистически концлагери и психиатрии Владимир Буковски? Неговите възгледи
може би са крайни, „политически некоректни”, но те оголват достатъчно ясно
съществуващия проблем. (Буковски, Владимир, Против политическата коректност
http://e-vestnik.bg/?p=7218&cp=2#comment-128727)
А той е, защо след краха на най-тоталитарната идеология и обществото, която тя
създаде в Източна Европа (постсъветското пространство) не започна движение към
„нормално”, демократично буржоазно общество? (Друг е въпросът, който трябва да се
зададе на Буковски какво значи „нормално” и кое е патология на „нормалността”!)
Защо отново надделяват левичарските утопии? Според Буковски нито руските
„демократи”, нито западните „либерали” позволиха това да стане.
„Не просто трябваше да приключим с комунизма – пише Буковски - Ние трябваше да
го осъдим.”
Необходим бе Нюрнбергски процес в Москва, пише той, който да разкрие всички
причини и престъпления, да разобличи философските основи на това страшно явление,
което е унищожило стотици милиони по цял свят. „Бяхме длъжни пред историята да
го направим.” Но не само тогавашните руски власти – бивши либерални комунисти, но
и управляващата на запад ляво-либерална върхушка разбра какво ще загуби с подобен
процес.
„Стотици телеграми бяха изпратени до Елцин от цял свят, в които се настояваше по
никакъв начин да не прави такива процеси, да не отварят архивите, да не разкрива
тези престъпления. Не само, защото целият свят е обвързан с Москва (а това е факт
в много по-голяма степен, отколкото се мисли), но и по идеологически причини.”
Един от лидерите на социалистите на Запад пише на Горбачов: „Крахът на социализма
на изток ще доведе до криза на тази идея на запад, а ние не искаме това да се случва“.
Затова през последните години от агонията на Съветския съюз, Западът помага с
всички сили империята да се задържи. „Елцин получи 45 милиарда долара от Запада.
Всички лидери го подкрепят до 1991 година и той отиде в Киев да кандардисва
украинците да не се отделят от Русия. Това е пълен абсурд. Целият Запад спасяваше
Съветския съюз.”
„И затова, когато комунистическата империя рухна, въпреки усилията им и имаше
възможност да се осъди тази криминална система и да се представят всички
доказателства за престъпленията, Западът се изправи в защита на своя
идеологически и политически враг...Натиснаха Елцин и той не го направи. Какво
можехме да кажем на съда? Много прости неща. Че цялата мечта на
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интелигенцията за свърхсправедливост и равенство неизбежно приключва с празни
магазини, с дълги опашки и с лагери.”
„Утопията на власт” винаги води до лагери, но утопистите за нищо на света не
признават своето поражение. Затова бе нужен този „нов Нюрнбергски съдебен процес”
който според Буковски следва да бъде по-скоро с морални, отколкото с юридически
последици. Такъв процес няма да има за цел да осъди конкретни комунистически
престъпници. По-скоро – „както Нюрнбергският процес доведе до дискредитиране на
идеите на расизма, на евгениката, национал-социализма и фашизма, по същия начин
процесът в Москва трябваше да дискредитира колективизма, комунистическия
социализъм и утопията на социалното инженерство”.
Натрапването на идеология на човека без неговото съгласие трябва да бъде признато за
престъпление. А това засега не се прави. Затова сега ние си плащаме и ще си плащаме и
в бъдеще, ако не осъдим това.
Когато идеологията на политическата коректност се превърне в официална политика –
това води до парадокси и абсурди. Като този за анекдот, „засягащ” малцинствени групи
да се прилага репресия, стигаща до ефективна присъда. За малко в САЩ да осъдят
Соломон Паси за „антисемитски” виц и то хора, които са много по-малко евреи от
него!.....Или абсурдът да се иска и в Америка да започне (съветска?) „перестройка” (за
радост на днешните кремълски „суверенни демократи”)!
Стигна се дотам в Америка да изберат политически коректен президент, не защото е
страхотен политик или има невероятни идеи, а защото е чернокож, пардон „афроамериканец” (Ами имигрантите от Северна или Южна Африка – араби, евреи, потомци
на европейци и др. И те ли са „афроамериканци”?).
"Ако ме попитат по какво се отличава порядъчността и благородството на
човешкото поведение от политическата коректност, ще кажа, че първото е присъщо
на хората, възпитани с помощта на религията и културата, а политическата
коректност се насажда от идеолози и затова може да разруши обществените
отношения." (Юз Алешковски)
Идеолозите на политическата коректност, особено в САЩ, се опитват да наложат
цензура подобна на комунистическата. Те не позволяват открита дискусия по
проблемите, които тя създава. А когато една идеология ни се натрапва, дори да има
най-малкото основание за това, следва да се замислим...
А какво следва от това по-нататък?
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Логични и хаотични тезиси за българската левица и
БСП 2009
Васил Пенев
Редно е да започнем с обстоятелството, че в последните години нараства недоверието
към политическите партии, движения, фамилии. Ясно очертало се в България, това
явление е широко разпространено по света. През последните месеци колегите
социолози регистрираха, че у нас едва 8-10% от хората приемат политическите сили за
ефикасни институции – медиатори между държава и общество. Недоверието е още посилно към т. нар. партии на прехода.
І. В българското ляво пространство и изобщо в партийния спектър БСП е уникална
партия, която със своя електорат, структури, институции и традиции представлява
своеобразна национална ценност. Трудно е да се посочи друга партия с толкова дълга и
богата история. БСП не е лидерска партия. С едно-две изключения всички други партии
са лидерски. БСП е най-демократичната отвътре и децентрализирана политическа сила
сред парламентарно представените и значимите партии, коалиции и движения.
ІІ. Всички останали политически сили с претенции да са “вляво” са пренебрежими към
ден днешен. Изобщо в някакъв смисъл БСП е единствената политическа партия. Тя в
най-голяма степен отговаря на утвърдените по света критерии, индикатори за такава.
ІІІ. Вече десетилетия тази партия се представя като класическа консервативна сила.
Тук е особено важно да бъде пояснен контекста на употреба на консервативното.
Разбира се не става дума за онази линия в историята на политическата мисъл, очертана
от Жозеф дьо Местр, Доносо Кортес, Константин Победоносцев или по-близките до
либерализма като Едмънд Бърк, макар аналогии и визии с приближение да са възможни
и напълно логични (Пенев 1991: 7-11). Виждането е по-скоро взаимствано от Ендрю
Винсънт, където съществуват интерпретации като специфична идеология на
аристокрацията (партийната); прагматично-идеологическа позиция; ситуационнопозиционно гледище;. Изхожда се от многоликостта на консерватизма и една
специфична негова интерпретация вътре в лявата традиция. (Малинов Св. 1999: 9-13)
Още в края на ХІХ в. и в първите десетилетия на ХХ в. се заговаря за “ляво” и ”дясно”
вътре в рамките на лявото пространство. Ленин пише “”Левичарството” – детска болест
на комунизма”, Карл Каутски и Едуард Бернщайн като основоположници на
съвременната социал-демокрация са “Десни ревизионисти” (Ленин 1977: 5-100, 101194, 247-285. Лев Троцки и неговите последователи са “крайно леви”, а Николай
Бухарин е “десен”, такива са още Каменев, Зиновиев... (Сталин 1951: 86-93, 100-106)
Тук “ляво” и ”дясно” се позиционират спрямо доминиращата линия, надделяващата
тенденцията в партията, в случая тази която олицетворява Сталин. Става дума за
позициониране в една подсистема, а не в глобалната политическа координата.
Така, когато по време и след Брежнев КПСС се управлява от геронтократи се заговаря
за консерватора Константин Черненко, за стоманени, бетонни, чугунени глави, които
управляват цяла Източна Европа и Съветския блок. На тях противостоят
реформаторите – Юрий Андропов, Михаил Горбачов. Това е консерватизмът вътре в
една тоталитарна комунистическа практика и само по аналогия кореспондира с
глобалния консерватизъм. След 1989 г. този феномен рецидивира (Пенев 1991: 7-11).
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През последните 20 г., когато БСП не е на власт или не е пряко управляваща, тя
успешно се придвижва от консерватизма и статута на партия-държава и партия-власт
към лявото политическо пространство. Това важи и за времената на Лилов и Виденов,
за Първанов, и дори за Станишев. Винаги, когато се докосне до държавната власт тя се
връща към предишните стереотипи.
ІV. Сега пред социалистите се очертава много дълъг период на пребиваване извън
властта. Новият политически цикъл, в който навлиза България през 2009 г. отнема на
БСП шанса да се самопреживява като монополен национален политически субект.
Социалистическата партия вече не може да бъде националния политически
манипулатор. Нейният стремеж трябва да бъде достигането на статута на една модерна
европеидна лява партия. Така социалистите ще гарантират собственото си
политическо бъдеще и ще могат да бъдат полезни за България.
V. Необходимата радикална промяна в БСП трябва да започне от идеологическия й
фундамент. Тази партия вече определи по един достатъчно категоричен начин
отношението си към формата на капитализма, в който живеем: “Равносметката на
прехода, която партията направи още в началото на това десетилетие, се изрази в
констатацията, че резултатът е капитализъм в неговите най-уродливи форми. Това
доведе до упадък – социален, икономически и духовен. Тази равносметка отразява
реалностите в живота на милиони български граждани, макар и да не отчита
постигнатото в демократизацията на обществото и държавата.” и “Сегашната
неолиберална политика и у нас има за свой първоизточник Вашингтонския консенсус,
чиито основополагащи начала са парите, пазарът и приватизацията. Наложената догма
„държавата е лош стопанин” и криворазбраният либерализъм, вместо градивна пазарна
конкуренция, породиха паразитен, консумативен тип капитализъм. При него стремежът
към бърза и лесна печалба, укриването на данъци, безгрижието за правата на трудовите
хора взеха връх над социалните отговорности и на работодателите, и на държавата.”
(Програма на БСП 2008: 13 и 17)
На пръв поглед нейният елит изглежда удовлетворен от тези констатации. Но важи ли
това за партийните низини? От отношението към реалното състояние на българското
общество зависи и социалния проект на БСП. Не съществуват леви политически сили,
които да не притежават свой ясен социален проект, както няма и политики и
политически субекти, които да нямат визии за перспективите и бъдещето на
обществото и политическата система, в която функционират. Следват ценностите и
задачите на политическата сила, операционализирани в програми, платформи, планове
за управление.
VІ. Крайно време е да се преосмисли разбирането за “ляво”. Абсурдно, лековато и
несериозно е тази промяна да се резюмира до личността на лидера. БСП не проумя, че
за момента тя просто няма лидерски проблем, независимо от принципно
структуроопределящата роля на личността в политиката. Проблемите на повечето
политически сили у нас са далеч по-дълбоки.
VІІ. Основната разделителна линия между “ляво” и “дясно” не е между “труд” и
“капитал”. Това разбиране преобладава в края на ХІХ и първата половина на ХХ в. От
поне четири века “лявото” е символ и знак на стремежа към Свобода, иновации и
креативен интелект, докато “дясното” се придържа към нормата и реда, към
традицията и ординерните форми на мислене и обществено съзнание. Ако търси
бъдеще БСП може да избере само “лявото”.
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VІІІ. Свободата, обновлението и творческият интелект трябва да доминират като
същностни ценности за “левите” пред поизпразнената от съдържание и изкривена
реторика за защита на наемния труд.
ІХ. Когато става дума за Труда - крайно време е да се изостави стереотипа за неговото
разбиране като предимно физически или индустриален. Това схващане е примитивно,
далечно дори от автентичния марксизъм и само с горчивина и от дистанцията на
времето, с комични усещания ни припомня ареста на големия съветски дисидент и поет
Йосиф Бродски. Съветските милиционери са отказвали да го приемат за трудещ се,
след като той само “пише и превежда стихове”.
Х. Добре е да се защитава труда в цялото му богатство, но нека помним поне две неща:
1. Ценностите на партийното семейство, към което принадлежи БСП, са
“Свобода, Справедливост и Солидарност”. Социалната защита на труда не е
ценност сама по себе си, както и труда изобщо. И нещо повече:
2. Социалните политики в тяхната цялост и богатство не са нито патент, нито
монопол на “лявото”. Ако някой си въобразява това, то той не знае нищо нито за
Бисмарк, нито за Де Гол ...
ХІ. Левите партии не са и не могат да бъдат втория (шефския) етаж на синдикати и
професионални организации. 1-ви май е профсъюзен празник и е неприлично да се
узурпира от политически партии, и в частност от БСП. Затова един техен лидер
изглеждаше глуповато, когато говореше срещу и за “чорбаджии”.
ХІІ. Някак красиво е, че имотни и богати хора са симпатизанти, идейно съпричастни и
даже високо в йерархията на БСП, но в пълно противоречие с принципа на
Справедливостта е толерирането на техните интереси в ущърб, вреда на която и да е
друга социална група или общност. Това е недопустимо за една модерна и
демократична политическа сила. Крайно време е изказаното от покойния Стефан
Продев противоречие между “червени бабички” и “червени мобифони” да се снеме (в
смисъла на Хегел). Алтернативата на това “снемане” ще доведе лявото до още подълбока криза.
ХІІІ. БСП ще трябва да проумее, че не може да претендира да е партия на
пенсионерите. Не бива и да й се приписва подобно качество. Това е невярно! Изобщо
социалните политики не са “леви”. Социалната политика е притъпяване на социалните
инстинкти на огромни обществени слоеве и понякога води до dementia senile (сенилна
деменция – старческо оглупяване).
ХІV. Поне през последните 30-тина години БСП и предшественицата й не са
подпомагали Солидарността в българското общество. Иде време социалистите да се
справят и с това предизвикателство. Солидарността се проявява и чрез държавата, и
чрез гражданското общество, чрез семействата и приятелските общности. Тя е присъща
и на модерните “вдясно”.
ХV. Когато БСП е на власт или се съприкосновява с властта и държавата ще се наложи
да подпомага организираността на българското общество, защото досега по-често е
увеличавала хаоса, а хората нямат такива очаквания именно към социалистите.
ХVІ. Като изключим Началото: времената на Благоев и Сакъзов, а също и скриваната
книга на Васил Коларов за престъпленията на Руския царизъм (Коларов: 1991), всички
останали лидери на левицата шумно са се афиширали като русофили. Нещо повече:
БСП продължава да се изживява като нещо подобно на реле, медиатор, монополен
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холдер на българо–руските отношения. Това отдавна е невярно! И нещо още повече:
БСП няма и не може да има свой модел в съвременна Русия!
ХVІІ. Никакви русофилски фойерверки не ще спасят българската левица.
ХVІІІ. Единственият модел за БСП са братските й партии в Европа. Въпреки кризата на
“лявото” в европейския контекст БСП ще трябва да се вписва именно в него и да
подражава и доближава до европейските си събратя (Dèclaration constitutionnelle).
Модели за БСП няма нито в САЩ, нито в Южна Америка, нито в Китай, Индия или
Индокитай, колкото и екзотично симпатични да са някому.
ХІХ. БСП ще трябва да си припомни и възгледите на Хербърт Маркузе. Наистина
светът може да бъде променен само от младите и от носителите на висок интелект и
морал (Маркузе 1997). И тогава:
1. Има ли шанс младите хора на България да припознаят БСП като носител на
собствените си свободи, бъдеще и просперитет?
2. Изпитвам най-искрен пиетет към Валери Нисим Петров. Докога той ще е
младият, голям, значим интелектуалец, свързан с БСП? Или може би ще ми
посочат приятеля проф. Андрей Пантев, който обаче деликатно се дистанцира от
партията, както много други.
3. Може ли парламентарната група на левицата в 41-вото ОНС да конкурира по
качеството на състава си своя аналог от ВНС от 1990 г.?
ХХ. Винаги, когато БСП е проявявала нетолерантност е губила. От “циркаджиите” на
Станишев до изборната кампания `2009 г. – ефектът на бумеранга за социалистите е
видим. Дали ще намерят сили да се отърват от собствените си стереотипи от времето на
ОФ и ще престанат да малтретират хора и структури, организации и политически сили,
които са в съюз с тях, легитимират ги и им помагат.
ХХІ. Крайно време е българските леви да приемат християнските ценности, така
както в Бад-Годесберг преди 50 г. в 1959 г. направиха германските социал-демократи.
Това само би оздравило мисленето и действията на онези български социалисти, които
изповядват атеизма. Тук са невалидни каквито и да било асоциации с десноценристката
христиан-демокрация, тъй като христианската онтология или генеалогия остават извън
сметките.
ХХІІ. След като изборите от 5 юли 2009 г. поставят началото на пренареждане на
партийното пространство, БСП изпадна в своеобразна агония. Думата агония светът
заема от древногръцки. Тя означава състояние на организма пред наближаващата
смърт. В идеологическия език тя има смисъла на залез, неефикасно действие,
прогресираща анихилация на политически режим, институция, субект. Смърта, обаче,
колкото и желана да е от някои, не е неизбежна, макар агонията да е свързана със
забавянето и отслабването на жизнените функции. Възстановяването понякога е
възможно! Възможно е ново начало, реактивирането! Възможно е създаването и
общественото легитимиране на нов партиен субект. Възможно е да се обхване голямата
ниша вляво, която не кокетничи с популизма. Необходим ще бъде и социал-либералния
проект – той е нужен на българското общество. Възможни са два “леви” субекта – шанс
пропуснат още през 1990-1991. Възможно е “левия” проект да стои “до” и да опонира
на прагматичен и дори десно-либерален център.
За финал, ще парафразираме един от най-великите социални мислители: досега
левицата само е обяснявана и критикувана, хвалена и обругавана, а задачата е тя да
бъде променена. (Маркс К. 1845: 6)
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Демократични очаквания от новата публична сфера в
България
Ивка Цакова
Печалната равносметката от 20-годишния преход най-общо показва, че у нас са
създадени демократични институции, приемат се демократични закони, но те сякаш не
действат ефективно в интерес на мнозинството от българските граждани. Сред
общественото мнение са налице масови подозрения в корупция и елементи на
олигархично управление. За едно бъдещо по-добро, демократично управление в
България решаваща роля ще има новата публична сфера.
Когато говоря за демократични очаквания от новата публична сфера в България имам
предвид, че българските политици са принудени да общуват с гражданите, да им
обясняват, че ги управляват за тяхно добро, легитимно. Процесът на непрекъсната
демократизация предполага най-общо политическа комуникация – процес на
непрекъснато договаряне, търсене на обществено съгласие между управляващи и
управлявани. А тази комуникация в редки случаи е пряка – тя е опосредена от медиите.
Нашите знания за политиката идват от страниците на вестниците, от новините по
телевизията, от радиото, а напоследък – от новите медии – кабелните и сателитни
телекомуникации и Интернет. Всички тези медии оплитат в своите мрежи
политическия процес в България. Защото те основно предоставят на публиката
информация за обществени проблеми и публични политики, както и за възможни
политически алтернативи.
За целите на настоящото изложение правим разграничение между “старата” (модерна)
публична сфера и “новата” (постмодерна) публична сфера. Теоретик на модерната
публична сфера е Ю. Хабермас и според него тя е територията, публичното
пространство, в което отделните индивиди общуват и дискутират свободно по
проблеми от взаимен, общ интерес в демократични условия. В публичната сфера
функционира обществено мнение, правят се морални оценки, което оказва влияние
върху политическото действие. Публичната сфера изглежда като своеобразен театър в
модерните общества, в който политическото участие е във вид на публични
комуникации, дискусии, дебати. Ролята на медиите за формиране на публичната сфера
е ключова. Обвързването на публичната сфера с гражданското общество в контекста на
една демократична политика предполага функциониращо обществено мнение и
критичен публичен дебат (Хабермас 1995).
Очакванията на Хабермас, обаче, за една критична политическа публичност, както и на
Карл Попър за приложение на “рационална критика” и публичен контрол върху властта
не се осъществяват така лесно, спънати от различни препятствия, произтичащи от
новата постмодерна ситуация.
Постмодерната публична сфера е глобална публична сфера (Global Public Sphere),
развиваща се в полето на глобализирания културен пазар, която се обвързва с глобално
мрежово общество (Global Network Society). Основният теоретик на мрежовото
общество Мануел Кастелс очертава новата роля на медиите и медийната политика в
новото публично пространство.
Мрежовото общество (Кастелс 2007: 238) се характеризира с взаимното обвързване
между комуникацията и властта при наличието на новите технологии. По-конкретно –
налице е директна връзка между политика, медийна политика, политика на скандал и
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криза на политическата легитимност в условията на глобализация. С развитието на
интерактивните хоризонтални мрежи на комуникация днешната национална държава е
изправена пред сериозни предизвикателства: а) глобализацията, която лимитира
способността й на суверенно вземане на решения; б) пазарния натиск за дерегулация,
който намалява нейния капацитет за интервенция в икономиката; в) кризата на
политическа легитимност, която отслабва възможностите на държавата да влияе и да
респектира своите граждани. Появата на новите културни индустрии, на мащабен
медиен и информационно-развлекателен бизнес, предизвикват непознати доскоро
социални трансформации.
Съвременните измерения на индивидуалното и колективно мислене и действие се
изразяват съответно в културата на комунитаризма, комунализма (culture of
communalism), която има за свои корени религията, нацията, територията, етноса,
родовия пол и пр. и културата на индивидуализма (culture of individualism), изразяваща
се в различни форми, а именно: базиран на пазара консюмеризъм, нови примери за
социално общуване в мрежата (networked individualism) и силно желание за
индивидуална автономия. Цялата тази сложна ситуация в глобалната епоха води до
съответен процес
на оформяне на обществото – както колективно, така и
индивидуално - и този процес на социализираща комуникация (process of socialized
communication) отразява динамиката на съвременните властови отношения.
Под “нова публична сфера в България” ще разбирам промените в модерната
публична сфера под натиска на новите медии и най-вече на Интернет. Ще ме
интересува преимуществено какво се случва в нашето ново публично пространство –
най-вече в демократична посока.
Трансформациите на модерната публична сфера, очертани още от Хабермас с възхода
на рекламата и връзките с обществеността, водят до засилен контрол на корпорациите
върху медиите и все по-трудно разграничаване на корпоративния от публичния
интерес. Това именно води до упадък на гражданската ангажираност, породен от
консуматорското поведение. Този процес на упадък на гражданското общество и
публичната сфера се задълбочава, според Робърт Пътнъм, благодарение на
корпоративната телевизия. Гледането на телевизия замества времето, което хората биха
отделили за гражданска активност и това провокира индивидуализъм и дефицит на
социален капитал (Putnum, R. 2000), а влиянието на телевизията върху общественото
мнение до голяма степен зависи от корпоративните интереси на медийните
собственици. В България също напоследък започна да се говори за корпоративни медии
(особено електронни и печатни), което буди тревога. Надеждата днес е в “новите
медии”, най-вече Интернет, за създаване на алтернативни публични сфери. Там
намирам основания за оптимизъм
за България – с появата на елементи на
функциониращо гражданско общество, което започва да действа като демократичен
коректив на властта на държавни и корпоративни играчи. А освен това, със
задълбочаване на процесите на политическа интеграция на Европейския съюз днес все
повече започва да се говори за “европейско обществено мнение”, за европейско
публично пространство. Оттам ще дойдат нови демократични импулси в живота на
България и българите.
Ключовата роля на медиите в “мрежовото общество”, в т.ч. в съвременните български
условия, трябва да се анализира в цялата сложност от процеси по
формиране,
деформиране и манипулиране на общественото мнение. Но в рамките на това
изложение ще опитам да стесня обхвата на аргументация и да защитя тезата, че
новото публично пространство у нас може да работи в подкрепа на демокрацията. На
базата на известните четири концептуални модели за политическото въздействие на
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медиите, а именно: плуралистичен; модел на доминиращата (неолиберална) идеология;
пазарен и елитаристки модел (Heywood 2007:232), ще се опитам да обясня какво се
случва в публичната сфера в България – не изобщо, а търсейки оптимистични,
демократични перспективи.
Плурализмът в българското публично пространство е налице и съществува
възможност за разпространяване на различни политически и идеологически възгледи,
гледни точки, които влизат в дискусия помежду си. У нас в годините на прехода
възникнаха и действат разнообразни печатни и електронни медии (с национален и
местен обхват), а ръстът на “новите медии” (най-вече Интернет) засилва още повече
плурализма и политическото съревнование, предоставяйки сравнително евтин и
високоефективен начин за информационен обмен.
В края на 2009 г. и в рамките на предстоящата Webit METRIX Conferece, e-академията
(е-academy) направи проучване на интернет-пазара в България1, което доказва, че към
м. ноември 2009 г. интернет потребителите в страната са достигнали 3,45 милиона,
което съставлява 46% от българското население. За сравнение - в Европа средно
цифрата е около 60% от населението. За София интернет потребителите са над 68% от
населението, за Варна – около 60%, за другите големи градове – над 50%. Данните са
обнадеждаващи, като се има предвид, че през декември 2008 г. интернет потребителите
в България са били около 2,78 милиона души, т.е. ръстът е с 24% за една година!
Разбира се, в мрежата се извършват разнообразни дейности (в т. ч. електронна
търговия, игри и пр.). По данни за месец юли, 2009 г. на една от най-големите агенции
за маркетингови проучвания “Market Test”2 38% от онлайн-потребителите използват
Интернет за информиране – четат вестници, следят актуалните новини.
Говорейки за достъп до мрежата, трябва да имаме предвид, че солидна част социално
слаби групи и граждани в България са изключени от подобен достъп и това създава и
ще създава проблеми пред демократичното развитие на страната.
Следващият концептуален модел, който също предлага обяснителен потенциал за
България, е моделът на доминиращата идеология и отражението й върху медийната
продукция. Собствеността, концентрирана в ръцете на малобройни медийни групи и
корпорации, определя и политическите възгледи, които ще разпространяват
съответните медии сред населението. От тази перспектива, повечето медии в България
подкрепят икономическата глобализация, неолиберализма и диктата на световния
капиталистически пазар,
разпространявайки идеи, образи и ценности, които
съответстват на западното консумативно общество и увеличаване печалбите на едрия
бизнес. Доминиращата идеология е неолиберализмът, глобализмът. Така се ограничава
ролята на медийната критика върху управлението. Според известните изследователи,
представители на този модел, каквито са Ноам Чомски и Едуард Херман в съвместната
им книга за “конструираното съгласие” (Chomsky, N. and Ed. Herman “Manufacturing
Consent”, 1994), съдържанието на политическите новини в различните медии
преминават през няколко филтри, а именно: през бизнес интересите на медийните
собственици; интересите на рекламодатели и спонсори; през призмата на подкрепяните
от правителството и бизнеса “мозъчни тръстове”; през натиска върху журналисти,
отклоняващи се от неолибералния модел и поставящи под въпрос ползите от пазарната
конкуренция и консумативния капитализъм.

1

http://www.etimes.bg/news/578/Internet_potrebitelite_v_Bylgariq_stanaha_3,5_mln.html (Посетен 01.2010)

2

Вж. http://www.mtest.bol.bg/
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Този модел до голяма степен се реализира в България, но известен оптимизъм вдъхва
разпространената напоследък инициатива на Съюза на издателите в България да се
създаде общ регистър на медийната собственост3. Ако този регистър стане факт, ако е
задължителен, българската публика ще е наясно поне кой е собственикът на даден
вестник, радио или телевизионен канал и така по-добре ще се ориентира в зависимост
от това за естеството на предлаганата информация. Другото оптимистично очакване е
обществените медии (БНТ, БНР и БТА) да концентрират вниманието си върху
действително важни за обществото ни проблеми и да не се съобразяват с изброените
по-горе филтри на политическата информация.
Според следващия концептуален модел, медийните послания отразяват
непропорционално (т.е. елитарно) интересите на малки групи от елита, чиито ценности
се споделят от професионалистите – редактори и водещи журналисти. Този елитарен
модел има проявления и в България, което се обяснява с факта, че главни редактори и
изтъкнати журналисти са добре платени и с относително високи доходи. В полза на
демокрацията, обаче, могат да работят личности с висок обществен рейтинг,
университетски професори и интелектуалци, които колкото и да е трудно, проникват в
публичната сфера, водени от национално отговорни и високо хуманни съображения.
Такова беше наскоро (27.10.09) участието на акад. Антон Дончев в сутрешния блок на
БТВ, който ни припомни за неглижираните напоследък духовни ценности в днешното
пазарно време.
И така стигаме до пазарния модел на политическо влияние на медиите, до така на.
медиен пазар. В България пазарно ориентираните медии избягват сериозният
политически дебат, стараят се по-скоро да забавляват, отколкото да информират
гражданите, изхождайки от търговски и рекламни съображения. Това е особено
валидно за частните медии, които в стремежа си към максимална печалба, предлагат на
хората това, което искат да видят, да чуят, да прочетат – политическо шоу, скандали,
реалити-програми и пр. Всъщност, хората се третират като консуматори, а не като
граждани!
Надеждата за нас отново е в алтернативните публични сфери, в различните сайтове,
уеб-страници, блогове и социални мрежи и социални медии. А те вече са налице в
България. Във форумите гражданите свободно критикуват официалните институции и
политици, още повече, че там се действа анонимно. Докато в социалните мрежи
(MySpace, Facebook, YouTube, Netlog и др.) гражданите общуват интерактивно със
собствените си имена и статусни позиции. Да не говорим за блоговете, където
публично известни личности споделят мнението си по обществено значими въпроси.
Много от българските политици (Мартин Заимов, Бойко Борисов, С. Станишев, Р.
Желева, Н. Младенов и др.), откликвайки на новите тенденции в кибер-пространството,
вече са оформили свои блогове – независимо от това дали сами ги поддържат или
разчитат на други специалисти. Водещи български журналисти (напр. Иво Инджев, Н.
Бареков и др.) също поддържат лични блогове. Много са новинарските сайтове, в които
освен актуални новини, се предлагат и сериозни политически анализи – визирам
mediapool, vsekiden, dariknews, capital, dnevnik и много други. Да не забравяме и
информационните агенции – освен БТА – най-вече Агенция Фокус и др. Всички тези
нови публични пространства предлагат алтернативна политическа информация и
различни гледни точки по въпроси от обществен интерес.
Институциите на
българската държава все повече се съобразяват (дори са принудени да го правят) с
3

Вж. Предателството на медиите (Четвъртата власт има нужда от много сериозна промяна, за да мине
на страната на хората), в. Kaпитал, 9 октомври, 2009, бр. 40.
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изискванията на новата публична сфера, за да изпълняват основното си предназначение
– защита на обществения интерес, на широки граждански интереси.
Ако условно “старата” публична сфера се отнася до общия, налаган от корпорациите и
държавата дискурс чрез старите медии – най-вече телевизията, то алтернативната
публична сфера (сфери) залагат на новите информационни технологии и най-вече на
Интернет. Там, в мрежата, се предлагат възможности за публична изява на социални
малцинства и отделни граждани, за които няма място в “старите” медии. Именно там се
отправят предизвикателства към съществуващия социален ред чрез контра-дискурс в
преследването на конкретна социална промяна. Тази нова, алтернативна он-лайн
публична сфера не може да се контролира лесно от правителството и пазара и най-общо
казано е достъпна за всички, които желаят да се включат и разполагат с компютър и
Интернет (Проданов 2008: 164). Именно там се провеждат критичните дискусии към
управлението и социалното статукво. Там се намира най-вече опозиционно настроената
към властта публика. Там може да се чуе гласът на малки групи, малки партии, дори
отделни личности (напр. независими кандидати в избори), които се обявяват срещу
“тиранията на мнозинството” (по думите на Токвил). И всичко това несъмнено работи в
полза на една демократична политика, която отчита влиянието на гражданското
общество.
Ако трябва да обобщя макар и крехките демократични очаквания към новата публична
сфера в България, то тя може да работи за по-нататъшната демократизация на
държавата и обществото в нашата страна. Приемам аналитичното разграничение на
Арато и Коен между държавата (правилата) от политическото общество
(представителството), икономическото общество (а не пазарното, т.е. не изключващо
държавна регулация със социално значими цели) и гражданското общество – сферата
на индивидуална свобода и солидарност между индивиди и групи (Коен, Арато: 2003)
Демократичното влияние на медиите ще се осъществява най-малко по три
начина:


чрез стимулиране на политически дебат и ангажиране на политици и граждани
за участие в него;



чрез упражняване на контрол при злоупотреба с държавна власт;



чрез предлагане на нови възможности за електронна, кибер-демокрация.

Преди да очертая някои свои демократични очаквания по отношение развитието на
новите медии в България, искам отново да се позова на М. Кастелс, според който
медиите, сами по себе си, не разполагат с власт. Политическите играчи, актьори
упражняват силно влияние върху медийното съдържание. Политиците “захранват”
медиите с новини и голяма част от 24-часовия новинарски цикъл е посветен на техните
политически изяви и послания към публиката. Днес политическите послания
задължително са медийни послания, политиките – медийни политики, съобразени със
специфичния език на медиите, най-вече с езикът на телевизията. И този език се
конструира основно чрез образи, които се продават на политическия пазар. Според
Кастелс, не е изцяло вярно твърдението, че медията – това е посланието, но е вярно, че
медиите имат огромно влияние и роля за формата и ефекта на дадено послание върху
публиката. Медиите не притежават власт, но те определят пространството, средата,
където се вземат важните политически решения (Кастелс, М: 2007).
Известно е, че основният политически дебат (по Хабермас) се е изместил от парламента
в медиите. Те осигуряват основното публично пространство за дискутиране на въпроси
от обществен интерес. В медийна среда се формира обществен дневен ред, който
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впоследствие преминава в политически дневен ред. Вместо парламентът – основната
доскоро публична сфера на политическото общество, медиите (и старите и новите)
осигуряват граждански форум за дебатиране на политически въпроси. Медиите
предоставят арена, пространство за изява на политици, на представители на бизнеса, на
синдикати и работодатели, на неправителствени организации и пр. за иницииране и
разискване на различни публични политики. Българският парламент не прави
изключение от тази тенденция. В него също логиката на репрезентацията е изместена
от логиката на симулацията, симулира се политическо представителство, а
парламентарните дебати често се превръщат в политически театър, шоу, спектакъл.
Все повече се разширява участието на граждани “на живо” по телефона в ТВ
предавания, в интернет-блогове, форуми и социални мрежи. Този жив, интерактивен
контакт е много по-интригуващ от считаните за формални дебати в парламента. В тази
ситуация българският парламент е принуден да разширява своите контролни функции
по отношение на изпълнителната власт, защото в противен случай – медиите освен че
го изместват като основен комуникативен форум (в тях се води основния политически
дебат), ще го обезсмислят и като върховен представителен държавен орган. С това се
обяснява създаването на нови парламентарни комисии в Народното събрание (напр.
комисията за контрол над ДАНС) и др. анкетни комисии по злободневни проблеми с
обществен интерес.
В публичното, медийно пространство се реализира и принципът за публична
отговорност на политиците, отговорността им пред публиката. Защото политическа
отговорност политици и партии поемат на изборите. А между изборите злоупотребите с
власт, прояви на некомпетентност на длъжностни лица, конфликт на интереси,
корупция и пр. от страна на управляващите се разкриват в медиите. Така чрез
непрекъсната медийна публичност и обществена критика върху управлението може да
се гарантира повече демократичност. За съжаление, понякога (дори доста често)
медиите у нас не изпълняват ефективно своите контролни функции спрямо
управлението поради обвързаности с корпоративни интереси и с интереси на
управляващите партии. Има какво да се желае от регулаторния орган – Съвета за
електронни медии (СЕМ) - за по-ефективна защита на обществения интерес.
Трябва да имаме предвид, че от новите информационни и комуникационни технологии
се възползват и правителствата, в т.ч. и българските, за формиране на съответно,
благоприятно обществено мнение към провежданата от тях политика. Това става чрез
професионалните дейности на така нар. “спин-доктори” (Spin Doctors) в
правителствените пресцентрове, които се занимават с оформяне, ранжиране и
селектиране на вътрешно- и външнополитическите новини (“news management”).
Всички тези процеси, протичащи в новата публична сфера, обвързваме с факта, че в
България през последните години благодарение на разпространението на сателитна и
кабелна телевизия, мобилни телефони, интернет и дигитални технологии в сферата на
политическите комуникации започват да се оформят контурите на нов феномен –
информационно общество. А в него знанието и информацията стават основен капитал,
източник на власт и благосъстояние. Изключително креативни и релевантни към
проблематиката на настоящото изложение идеи - за новите медии и новите граждани,
обитаващи “новата виртуална агора”, за прехода от “citizen” към “netizen”, за
политически активните малцинства, доминиращи новата публичност вкл. и в България
и пр. – съдържа книгата на Ивайло Дичев “Граждани отвъд местата?” (Дичев 2009:82).
В заключение, може и трябва да откроим ролята на обучението по политически науки
в българските университети за подготовката на бъдещи политолози, разполагащи с
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демократична политическа експертиза. Защото академичният дискурс по
съдбоносни проблеми от развитието на България и българите няма нищо общо с
площадната демокрация, с дискурса на партийните митинги, конгреси и конференции,
дори с медийния дискурс по политически проблеми в телевизионни и радиопредавания и в Интернет. Университетските преподаватели по политически науки
носят огромна отговорност пред нацията и нейното демократично бъдеще за
съдържанието на учебните дисциплини и естеството на дискусиите по актуални
политически проблеми в студентските аудитории. Проблематиката на докладите от
настоящата конференция по инициатива на Асоциацията за политически науки ми
дават основание за оптимистични демократични очаквания за бъдещето на България
като член на европейското политическо семейство.
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Суверенитет и съюзнически ангажименти в
наднационална общност по примера на Европейския
съюз
Соня Хинкова
В предложената тема се прави опит да се изведат основните измерения на баланса
между защитата на суверенитета на националните държави и съюзническите
ангажименти, разбирани като политическо сътрудничество. Това е проблем, който
съпътства развитието на всяка интеграционна общност и очертава нейната същност и
динамика. Той се формализира в нормативната база и се проявява в отношенията
между центъра и страните членки. В настоящето изследване се конкретизира по
отношение на Европейския съюз, като се проследява „натрупването” на политическо
сътрудничество от първите съюзни договори между западноевропейските държави в
началото на Студената война, през докладите и решенията, до общата външна политика
и политика за сигурност. Този процес на увеличаване на взаимодействието в
политическата сфера обаче не е еднопосочен и устойчиво настъпателен, защото
постоянно среща съпротивата на привържениците на междуправителствения подход,
които се стремят да запазят правомощията на националните държави. Това създава
своеобразна паралелност на двата подхода – наднационалния и междуправителствения,
която намира израз в нормативната база на ЕС. Именно тя е един от акцентите на
настоящето изследване, който се извежда чрез анализ на измененията в договорите,
имащи отношение към утвърждаването и институциалното изграждане на
политическото сътрудничество и по-конкретно на общата външна политика на страните
членки. Това е сферата, в която най-пряко се проектира стремежа към запазване на
суверенитета и бавно и трудно се налага наднационалния подход. В същото време в
общата външна политика се изявява и най-пряко разбирането за съюзническите
ангажименти. Тези ангажименти насърчават постигането на съгласие и провеждането
на съгласувани външнополитически инициативи, а това от своя страна утвърждава
Европейският съюз като субект в международните отношения и разширява неговата
роля в световната политика.

Съюзническите ангажименти като политическо сътрудничество
В рамките на европейската общност политическото взаимодействие и сътрудничество
се развива устойчиво и постепенно обогатява своите измерения. Започва като
координация във външната политика, след това се институциализира и накрая
преминава в обща външна политика и политика за сигурност. Различните етапи и найвече преходите между тях са стимулирани от динамиката на самата интеграционна
общност и промените в международните отношения. В началният етап силно
катализиращ ефект има нарастването на заплахите по време на кризи в епохата на
Студената война. Това кара страните от Западна Европа, да търсят повече сигурност и
те подписват двустранни и многостранни договори за взаимна помощ с военнополитическо съдържание. Такива са Дюнкерският договор между Франция и
Великобритания от 4 март 1947г. и Брюкселският пакт от 17 март 1848г., в който към
двете страни се присъединяват Белгия, Холандия и Люксембург. 1 В резултат на тези
1

Пълното наименованието на Брюкселския пакт е Договор за икономическо, социално и културно
сътрудничество и колективна самоотбрана, а клаузата за незабавна помощ в случай на въоръжена
агресия първоначално е насочена към Германия.
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договори се създава Западния съюз, който е първата следвоенна организация с военна
насоченост. На следващата година(4 април 1949г.) 10 западноевропейски държави,
заедно със САЩ и Канада, подписват Северноатлантическия пакт и създават
НАТО.2 При своето създаване Атлантическият съюз възниква като съюз за колективна
сигурност със срок на действие 20 години и териториално обхваща и Западна
Германия.3
В началото на 50-те години на ХХ век се правят първите опити за формализиране на
европейското политическо сътрудничество, като се подписва договорът за Европейска
отбранителна общност(ЕОО), но той не е ратифициран.4 След този неуспех петте
държави, членки на Брюкселския пакт сключват Парижките споразумения(24
октомври 1954г.), въз основа на които през май 1955г. Западния съюз е преобразуван в
Западно европейски съюз(ЗЕС). Към новата военно-политическа организация се
присъединяват Италия и Федерална Република Германия(ФРГ).5 По своята същност
ЗЕС е военно-политически съюз между европейските държави за решаване на
проблеми свързани с отбраната и сигурността, който включва взаимни гаранции в
случай на въоръжено нападение. Сключените договори и създадените международни
организации изразяват желанието на западноевропейските държави, заедно да
постигнат по-голяма сигурност по време на най-острата фаза на Студената война.
Затова политическото сътрудничество изпреварва образуването на Европейската
икономическа общност(ЕИО), а след нейното възникване създава възможности за
контакти при затрудненията, които бележат първото разширение. Така например в
периода 1957-1973г. ЗЕС е единствения форум за диалог между Великобритания и
ЕИО.
Следващата инициатива за насърчаване на политическото сътрудничество съвпада с
Берлинската криза от 1961г. и се съдържа в „Плана Фуше”. Наречена е така на името
на френския политически деец Кристиян Фуше и в нея е отразена позицията на
Франция за изграждане на конфедеративна Европа. Инициативата обаче предизвиква
страхове от прекомерното засилване на френската позиция и другите държави я
отхвърлят. (по-подробно вж: Николов 1998: 24) В този период европейското
политическо сътрудничество(ЕПС) е затруднено и от противоречията между Франция и
Великобритания относно същността на самата общност.6 Част от тези противоречия са
2

Това са Франция, Великобритания, Белгия, Холандия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия, Италия
и Португалия.
3

Първоначално структурата е гъвкава и с неуточнени компетенции.Същинската организация и
институционална рамка се създават с Договора от Отава(20 септ.1951г), който придава на съюза статута
на юридическо лице.
4

Инициативата за ЕОО се съдържа в „Плана Плевен”(1950) и е на френския министър председател Рене
Плевен, самият договор е подписан на 27 май 1952г., но точно френският парламент през 1954г. не го
ратифицира, мотивирайки се с опасения за държавния суверенитет. Договорът за ЕОО предлага
създаване на европейска армия, състояща се от 14 френски, 12 германски, 11 италиански и 3 дивизии от
държавите от Бенелюкс. Чл. 38 от договора предвижда създаването на обща външна политика и
Европейска политическа общност. (Савов,Е., Марин 2009: 285-286)
5

На този етап вече е завършил процесът на обединяването на трите окупационни зони(френска,
английска и американска) и е създадена Западна Германия(ФРГ) През 1990г. към ЗЕС се присъединяват
Испания и Португалия, а през 1995г. и Гърция.
6

Френският президент Дьо Гол се стреми към независима политика и ограничаване на намесата на САЩ
в Европа, поради което изтегля Франция от военните структури на НАТО. Великобритания е силно
обвързана с атлантическата връзка и това кара Франция да отхвърли молбата й за членство в
европейските общности през 1963 и 1967г.

175

преодолени след оттеглянето на генерал Дьо Гол и още на следващата година се
активизира отново идеята за насърчаване на ЕПС. На срещата в Хага през декември
1969 г. са направени предложения за сътрудничество в областта на външната политика,
известни като „Доклад Давиньон”, а самият доклад е приет на 27 октомври 1970г. в
Люксембург.7 С неговото приемане завършва първия етап на формулиране на
съюзническите ангажименти на страните членки на Европейските общности. През този
етап те се изявяват при подписването на традиционни съюзни договори и се
осъществяват чрез създадените на тяхна база международни организации. В договорите
са постигнати конкретни договорености в сферата на отбраната и сигурността, но все
още няма институционализиране на политическото сътрудничество. Именно тази
насока в неговото развитие бавно започва да се обогатява след срещата в Хага.
С приемането на „Доклада Давиньон” започват да се провеждат редовни срещи на
министрите на външните работи на страните членки(най-малко два пъти годишно),
създава се постоянен Политически комитет и се въвеждат т.нар. европейски
кореспонденти, които са експерти от външните министерства на страните членки,
натоварени със задачата да следят процесите на европейското политическо
сътрудничество.8 Така, от началото на 70-те години на ХХ век, ЕСП започва да се
изгражда без постоянни структури и под формата на неформално и поетапно
взаимодействие между Министерствата на външните работи на страните членки на
Европейските общности. Трябва да се изтъкне обаче, че на този ранен етап
европейското политическо сътрудничество ясно се разграничава от структурите на
интеграционните общности. Няма собствена организационна структура, нито
учредителен договор и е само инструмент за доброволна координация между
държавите в областта на външната политика. До 1986 г. продължава да се осъществява
с приемането на доклади и се развива изцяло на междуправителствена основа. Самите
европейски институции могат да вземат участие в политическото сътрудничество Европейската комисия със съвещателно мнение, а Европейския парламент може да
обсъжда външнополитически въпроси, без да приема правно задължителни решения.
Това може да се възприеме като плах опит за баланс на междуправителствения и
наднационалния подход, но все още в политическото сътрудничество държавите твърдо
отстояват своя суверенитет.
Следващият доклад, който отчита и утвърждава развитието на ЕПС е приет на 23 юли
1973 г. Той е известен като Копенхагенския доклад и с него се установява
задължение на държавите членки да се консултират по всички външнополитически
въпроси.9 След приемането на доклада се въвежда комуникационна мрежа за преки
контакти между външните министерства. Тя е необходима поради постоянно
7

Предложенията са подготвени от експерти, ръководени от директора на политическия департамент на
Министерството на външните работи на Белгия Етиен Давиньон. Докладът е известен и като
Люксембургски.
8

В доклада се анализират новите условия и ролята, която Европа трябва да играе в международната
политика. Изтъкват се отговорностите и възможностите, които нарастват след първото разширяване.
Заложено е че след двегодишен период, ще бъдат направени необходимите изводи за развитието на
външнополитическото сътрудничество. (Davignon Report, Luxembourg 27 October 1970, dans Bulletin of
the European Communities, November 1970, n 11, p.2-9)
9

Докладът се състои от две части, които дефинират външнополитическите механизми и формите за
реализиране на политическото сътрудничество. Заявява се още един водещ принцип „Европа има нужда
да утвърди своята позиция в света като реално съществуваща”(Second Report on European Political
Cooperation on Foreign Policyq Copenhagen, 23 July 1973, Part 1, dans Bulletin of the European Communities,
p.2)
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увеличаващия се обем информация и много бързо доказва своята целесъобразност. С
доклада от Копенхаген е приета Декларация за европейската идентичност, в която
са определени главните насоки на външната политика по отношение на трети страни и
отговорностите на Европа в международните отношения. Това е нов момент, който
отразява осъзнаването на възможността страните членки на Европейските общности да
увеличат своето влияние чрез общи външнополитически позиции. В доклада от
Копенхаген, обаче изрично се подчертава, че ЕПС е дейност на междуправителствена
основа, всички решения се вземат с единодушие и при зачитането на суверенитета на
участващите държави. Запазва се и формата на взаимодействие – чрез срещи на
външните министри, като до 1974г. по искане на Франция тези срещи стриктно се
разграничават от заседанията на същите министри в рамките на Общността. Увеличава
се обаче броя на срещите – най-малко четири пъти годишно, а в институционално
отношение се предвижда организиране на сесии на Постоянния комитет. След 1974г. е
взето решение, според което някои от въпросите на външната политика могат да се
разглеждат и в рамките на Съвета на министрите на Общността. Постига се и съгласие
за редовни срещи на висше политическо равнище под формата на Европейски съвет.10
Това не променя същността на европейското политическо сътрудничество и запазва
междуправителствения подход в областта на външната политика, но насърчава общото
дискутиране на външнополитическите въпроси.
Със следващия доклад „Тиндеманс” от 1975г. се прави опит да се насърчи
наднационалния подход в политическото сътрудничество. Предлага се да се премине от
координация към изработване на задължителна позиция на участващите страни по
всички основни направления на външната политика. Препоръчва да се въведе
механизмът на мнозинството при вземане на външнополитически решения. (Генов, Г.,
Панушев 2000: 48) Това обаче е твърде голямо предизвикателство спрямо принципа на
суверенитета и доклада не е приет. Въпреки това в него се „промъква” разбирането за
Европейски съюз и се очертава перспективата за бъдещето развитие на ЕПС. 11 В посока
на много сдържано и постепенно обогатяване на наднационалния подход са
препоръките и на следващия Лондонски доклад, от 13 октомври 1981г., който
утвърждава практиката да се обсъждат въпросите на външната политика и прибавя
проблемите на сигурността. В институционално отношение утвърждава
Политическия комитет и експертния подход.12 Следващата инициатива за реформи,
която цели да се ускори политическото обединяване е провъзгласена на 4 ноември
1981г. от външните министри на Германия и Италия и е известна като „Планът
Геншер-Коломбо”. Той е проект за допълване на Римските договори(1957), с който се
предлага задълбочаване на обединителните процеси в политическата област и по-тясно
сливане на институционния механизъм на Общностите със системата на ЕПС.
Планът предвижда сътрудничество в нови области и най-вече по проблемите на
сигурността, извън рамката на НАТО, както и системата на тройката в
10

Европейският съвет не е уреден с Учредителните договори на Общността и неговите заседания имат
неформален характер до приемането на ЕЕА през 1987 г.
11

Въпреки, че докладът „Тиндеманс” не е одобрен, насърчаването на наднационалния подход намира
израз в проведените през юни 1979г. първи преки избори за Европейски парламент. (по-подробно вж:
Николов 1997: 28) Освен това през юни 1980г. във Венеция, Европейският съвет одобрява 4 декларации:
за Средния Изток, за Евро-арабския диалог, за Ливан и за Афганистан, които са конкретен израз на
общата външна политика и нарасналата роля на държавите от ЕО.
12

В този доклад се очертават геополитическите измерения на политическото сътрудничество,
прагматичния подход и гъвкавите решения. (Report on European Political Cooperation, London 13 Ottober
1981, dans Bulletin of the European Communities)
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председателството на Съвета. (страната, която председателства, работи в тясна връзка с
бившата и бъдещата страна председател). Планът Геншер-Коломбио не се приема, но
неговите идеи намират развитие на срещата в Щутгард на 19 юни 1983г., когато е
приета „Тържествена Декларация за Европейски съюз”. В нея се обявява
координирането на позициите на държавите по политическите и икономическите
аспекти на сигурността. Това е ново измерение за политическото сътрудничество, но
трябва да се подчертае, че то не включва военния аспект на сигурността. С
декларацията се развиват и формалните измерения на ЕПС, като се предлага към
Председателството да се сформира малък екип от представители на предишната,
настоящата и следващата държава председател и се въвежда процедура при кризисни
ситуации.13 Декларацията не правно обвързващ документ, но тя развива идеята за
европейска идентичност в международните отношения и засилва компонента на
сигурността във външната политика.
Разгледаните инициативи в сферата на политическото сътрудничество в периода 19731983г.(от Копенхаген до Щутгард) показват натрупването на съюзническите
ангажименти между страните членки на ЕО. Те са израз на насърченото и все по-ясно
изразено разбиране, че е необходима съгласувана външна политика и обща позиция в
международните отношения. В тази посока са предложенията, които се съдържат в
следващата инициатива – „проектът Спинели”. По същество това е проектодоговор за
създаване на Европейски съюз, предложен от Алберто Спинели и приет от Европейския
парламент на 14 февруари 1984г. Текстът на проектодоговора не прилича на
международен договор, по-близо е до конституция и предлага обединяване на
интеграционните общности и политическото сътрудничество, както и принципът на
субсидиарността. Това показва, че се търси баланс между междуправителствения и
наднационалния подход, чрез насърчение на интеграционния процес и в сферата на
политическото сътрудничество. Именно това е голямо предизвикателство за
суверенитета на държавите членки и проектодоговорът е одобрен само от италианския
парламент, а правителствата и парламентите на другите страни дори не го обсъждат.
Въпреки това все по-ясно се очертава необходимостта от реформи на институциите и в
тази посока са предприети нови стъпки. През март 1985г. комитетът „Додж” предлага
ревизия на Договора за ЕИО, с оглед включването в него на политическото
сътрудничество.14 През юни същата година в Милано, Европейският съвет за първи път
гласува с мнозинство и взема решение за свикване на Междуправителствена
конференция за обсъждане на промени в Учредителните договори. Конференцията е
проведена в Люксембург и там е представен проекта за Единния Европейски Акт(ЕЕА).
Самият договор е подписан през февруари 1986г. и влиза в сила от 1 юли 1987г.15
С приемането на Единния Европейски Акт(ЕЕА) се създава първото
институциализиране на европейското политическо сътрудничество под формата на
Европейския съвет. Постигнато е и формализиране на ЕПС, като се уточняват
13

Според нея в рамките на 48 часа може да се свика заседание по искане на три държави членки,
Председателството или на отделни министри.(Solemn Declaration on European Union, Reproduced from the
Bulletin of the European Communities, N6/1983)
14

Комитетът Додж е създаден през 1984г. и е наречен така по името на своя председател, ирландецът
Джеймс Додж
15

Подписването на ЕЕА се осъществява на 17 февруари в Люксембург и на 28 февруари в Хага. За да се
приеме ЕЕА е необходима промяна на Конституцията на Ирландия, защото нейния Конституционен съд
постановява, че разпоредбите относно европейското сътрудничество в областта на външната политика
противоречат на основния закон на страната. Конституционната промяна е одобрена с референдум,
проведен на 26 май 1987г.(по-подробно вж: Белова, 2008, 172)
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механизмите и за първи път се създава договорно правна основа за сътрудничество във
външната политика(чл.30 от ЕЕА, за разлика от практиката на политически решения,
доклади и декларации). Същевременно, за да се разграничи от наднационалните
институции на ЕО, политическото сътрудничество е регламентирано в дял ІІІ, по
отношение на който не се прилагат общностните разпоредби. Това означава, че се
запазва междуправителствения подход по отношение на външнополитическата дейност
на държавите членки. Засилва се обаче разбирането, че външнополитическите
проблеми са общ интерес на десетте държави и Общността се утвърждава като субект в
международните отношения. Държавите членки се задължават да се консултират по
всички външнополитически въпроси, за да могат да изработват и прилагат единни
позиции. (Савов, Е., Марин 2009: 298-301) С направените промени ЕЕА постига
обединяване на два инструмента – изменението на Учредителните договори и правно
регламентирано споразумение за Европейска външна политика, което по същество е
паралелизиране на двата подхода, затова е „единен”. След него, перспективата за
развитие на ЕПС логично е обвързана с изграждането на Европейския съюз.

Съюзническите ангажименти като обща външна политика
Договорът от Маастрихт(ДЕС), подписан на 7 февруари 1992г., учредява Европейския
съюз(ЕС) и преобразува Европейското политическо сътрудничество(ЕПС) в Обща
външна политика и политика за сигурност(ОВППС)16 Това е значима
институционална промяна на политическото взаимодействие, което става втория стълб
на ЕС и е правно регламентирано в дял V, от J.1 до J.11 на договора. С този
самостоятелен раздел от 12 члена за първи път юридически е уредено осъществяването
на общата външна политика и политиката за сигурност. Запазена е и възможността за
изразяване на самостоятелна позиция или конструктивно въздържане, която се
използва от Дания и Великобритания, когато считат, че е засегнат техния суверените.
Така в ДЕС има ясно разпределение на компетенциите и правомощията между двете
нива(общност и национални държави), което намира израз в принципа на
субсидиарност. С новия договор се променя характерът на съюзническите
ангажименти и те вече не се реализират под формата на обмен на информация и
взаимни консултации, а като изработване на „общи външнополитически позиции” на
междуправителствена основа и осъществяването на „общи действия”.17 За да станат
реалност в ДЕС е предвидено задължение за въздържане от определени действия на
държавите членки, които са в противоречие с интересите на Европейския съюз.
Юридически е регламентирано и задължение за информиране и консултиране на
държавите по всеки въпрос от външната политика, който засяга общите интереси.
Правно е закрепена и координацията между действията на държавите членки в
международните организации. Тези промени поставят съюзническите ангажименти на
нова основа. Те стават правно регламентирани, много по-интензивни и отразяват
новата същност на интеграционната общност.
16

Договорът от Маастрихт(ДЕС) влиза в сила през ноември 1993г. защото неговата ратификация е
забавена от Дания и Германия. Проведеният референдум в Дания е с негативен вот, а в Германия ДЕС
предизвиква сериозни дискусии и у ратифициран след решение на Федералния Конституционен съд.
17

Като понятия „общите позиции” и „общите действия” са точно определени и прецизно правно
регламентирани в ДЕС. В първите години след приемането на ДЕС се изявяват в наблюдение на избори в
Русия и Южна Африка, подготовка и участие в Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, контрол върху
износа на стоки и технологии с двойно предназначение и др. (по-подробно вж: Савов, Е., Марин 2009:
306-310)
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В договора от Маастрихт се обогатяват и измеренията на политическото
сътрудничество, като за първи път се създава нормативна база за осъществяване на
Обща отбранителна политика. В тази връзка ДЕС предвижда „двойна роля” на ЗЕС
– от една страна да бъде военен инструмент на ЕС за изпълнение на хуманитарни
мисии, мироопазване и управление на криза и от друга да олицетворява европейската
опора на НАТО.18 Важно е да се изтъкне, че регламентирането в сферата на отбраната е
извършено много предпазливо и изрично е потвърдена северноатлантическата връзка.
Въпреки това формирането на отбранителния компонент на ОВППС рязко увеличава
нейната ефективност и позволява на ЕС да осъществява стратегическа външна
политика на най-високо ниво и да бъде фактор в международните отношения. След
подписването и ратификацията на договора от Маастрихт източноевропейските
държави са готови доброволно да отдадат част от своя суверенитет, за да станат членки
на Европейския съюз. Същите тези държави, които след разпадането на Източния блок
се стремят към независима външна политика, осъзнават много бързо, че националното
ниво не предоставя големи възможности за активност в международните отношения,
особено за малките и дори за средните държави. Те се ориентират към интеграция в
Европейския съюз и НАТО, защото двете регионални организации създават по-високо
ниво и значими възможности за външна политика. Това обаче отново поставя въпроса
за ролята на националната държава и суверенитета, макар и в по-различен контекст,
защото самите интеграционни общности се развиват с дилемата между наднационалния
и междуправителствения подход. Първоначално за страните от Централна и Източна
Европа тази дилема не е същностна, защото за тях е по-важно да приключат успешно
процеса на присъединяване. Освен това интеграцията е много желана, защото има и
вътрешнополитическо измерение – ускорява демократизирането на обществата в
преход. В държавите членки на ЕС позициите са по разнопосочни. Вече беше изтъкната
сдържаността на Дания и Германия от задълбчаване на интеграцията в политическата
сфера и затрудненията при ратификацията на ДЕС. Във Франция, по време на дебата
около ратификацията на Договора от Маастрихт, се прокрадва крайният възглед, че
дори евентуален референдум не би могъл да постави под съмнение националния
суверенитет, тъй като той принадлежи не само на едно поколение. В отговор
Конституционният съвет разграничава трансфера на суверенитета, възприеман като
противоречащ на френската конституция и налагащ нейната промяна, от ограничения
на суверенитета, които са позволени.19 Критерият за разграничаване е доколко самите
разпоредби на Договора от Маастрихт нарушават съществени условия за
упражняването на суверенитета. Независимо от тълкуването на Конституционния съвет
Франция не се отказва да ратифицира Договора за Европейския съюз, а променя своята
конституция.
Въпреки, че Договорът от Маастрихт създава възможности за значима промяна в
интеграцията на политическата сфера и засилено взаимодействие във външната
политика, няколко години след неговото приемане се налага ревизия точно на това
измерение, поради незадоволителните резултати. Нови и значими промени в ОВППС са
18

Това развитие на ЗЕС е регламентирано с Петерсбергската декларация от 19 юни 1992г., която е
подписана много скоро след ДЕС.(близо до Бон в резиденцията Петерсберг)
19

Изследователите на европейската интеграция са склонни да приемат, че държавата може да прехвърля
упражняването на част от своя суверенитет на други субекти. Въпреки това се забелязва упоритото
избягване но термина „прехвърляне на суверенитет”(transfer of sovereignty). Във Великобритания
например се предпочита становището, че при европейската интеграция е налице обединяване (pooling of
sovereignty), а не прехвърляне на суверенитет. (Allum 1995: 479)

180

направени в Договора от Амстердам, който е подписан на 10 ноември 1997 г. и влиза в
сила на 1 май 1999г. Най-важната промяна е в институционално отношение, защото се
увеличава приложението на гласуването с квалифицирано мнозинство и това
допринася за повече гъвкавост на ОВППС. Освен това с договора от Амстердам(ДА) се
разширяват областите на сътрудничество и се създава механизмът на засилено
сътрудничество.(по-подробно вж: Савов, Е., Марин 2009: 318-319) Увеличава се и
количествено правната уредба на ОВППС(разпоредбите стават 18), с което вече
юридически се закрепва цялостна концепция за общата външна политика и политиката
за сигурност. С ДА се въвеждат нови съвместни политически инициативи на базата на
междуправителствените механизми, определени като “общи стратегии”. По своята
същност те представляват споразумения между страните, които се материализират в
приет от тях документ. Също така съдържат принципните положения и насоки за
прилагане на ОВППС. Общите стратегии са важни, защото от тях произтича нуждата от
координирани действия между страните членки.20 Те трябва да бъдат приемани от
Европейския съвет с единодушие, а се гласуват с квалифицирано мнозинство, за да
може да се провежда ефективна и последователна външна политика.21 С ДА се въвежда
и поста Върховен представител по въпросите на външната политика и сигурността, за
да се увеличи нейната ефективност.22 Тези промени показват, че договорът от
Амстердам предизвиква значимо динамизиране на интеграционния процес, но трябва
да се отбележи, че се запазва паралелното действие на двата подхода при изграждането
на Европейския съюз. Наднационалният се изявява във формулирането на ясни общо
демократични принципи, на които се основава ЕС и въвеждането на санкции спрямо
държавите членки, които ги нарушават с квалифицирано мнозинство
Междуправителственият прозира в решението на някои държави(Великобритания,
Ирландия, Дания) да се даде право на неучастие по отделни въпроси, които
представляват засилена форма на сътрудничество, като Шенген.
Европейската политика за сигурност и отбрана(ЕПСО) е най-новата форма на
политическо взаимодействие, която задълбочава съюзническите ангажименти и тя е
регламентирана в чл.17 на Амстердамския договор. Според него се утвърждава
тенденцията за взаимно сближаване на ОВППС и ЗЕС и се говори за постепенно
определяне на обща отбранителна политика, което би могло да доведе до Обща
Отбрана, ако Европейският съвет вземе такова решение. Така, въпреки позицията на
Великобритания за автономия на ЗЕС и ЕС, в ДА се създава правна основа за обща
отбранителна политика, която вече зависи само от практическите стъпки на
държавите. (Белова 2008:174) Тя обаче се развива много бавно, защото е сфера, която в
най-голяма степен засяга суверенитета и освен това държавите членки на ЕС имат
различен статут и виждания за системата на сигурност. 23 Реално ЕПСО започва да се
20

Преди приемането на дадена стратегия тя трябва да бъде подложена на дискусии, които отразяват
позициите на държавите и посредством общи действия да се постигне нейното прилагане. Първата
стратегия е по отношение на Русия(1999), втората е свързана с Украйна(1999), а третата е насочена към
Средиземноморския регион(2000).(Савов, Е., Марин 2009: 319)
21

Това означава, че въздържането от гласуване, вече не се приема като пречка за вземане на решения.

22

Върховният представител може да води преговори с трети страни от името на ЕС и по поръчение на
председателстваща държава. За първи върховен представител през октомври 1999г. е избран Хавиер
Солана, който заменя Ж.Кутилейро на поста Генерален секретар на ЗЕС и така се демонстрира тясната
връзка между двете организации. (по-подробно вж: Савов, Е., Марин 2009: 327-328; Белова 2008: 174)
23

Една част от държавите(най-вече Великобритания и Холандия) са членки на НАТО и на ЕС и залагат
на атлантическата връзка в сферата на сигурността, други(представени от Германия и Франция)
подкрепят идеята за самостоятелна отбрана, трети са членки на ОССЕ, а четвърти като Австрия, Швеция
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изгражда с интеграцията на ЗЕС в Европейския съюз, която става възможна след
промяната на позицията на Великобритания и приемането на Декларацията от Сен
Мало(декември 1998).24 Насърчение дава и позицията на НАТО, в подкрепа на
самостоятелните действия на ЕС, в случаите, в които Северноатлантическият съюз не е
задействан. На срещата в Кьолн(юни 1999) Европейският съвет взема решения, които
откриват етапа на практическото преминаване на ЗЕС към ЕПСО и изграждането на
институционална структура за стратегическо планиране, самостоятелни действия и
собствени въоръжени сили на Европейския съюз.25 Въпреки тези решения процесът на
създаване на европейска отбранителна идентичност не напредва особено, защото ЕС не
разполага със средства за прилагането й. Не се постига ефективно приложение и на
възможностите на ЕС в управлението на конфликти, които са заложени в
Петерсбергските задачи. (по-подробно вж: Иванова, 1998, 64)
Допълнителен импулс в изграждането на ОВППС и ЕПСО дава Договорът от Ница,
който е подписан на 26 февруари 2001 и влиза в сила от 1 март 2003г. С новия договор
се цели адаптирането на ЕС в международната политика, като се отчитат новите
реалности и нарасналото му значение(с него е реализирано най-мащабното разширение
на ЕС). Тези реалности налагат по-голяма гъвкавост и повече ефективност, затова се
въвежда възможност за избор с квалифицирано мнозинство на специалните пратеници
на ЕС по въпросите на ОВППС и ЕПСО. Регламентират се прецизно процедурите в
случай, че някоя държава членка не е съгласна с предложената кандидатура. За се вземе
под внимание нейната позиция е фиксирано единодушието като начин за вземане на
решение. В същото време решенията за обща позиция или общо действие се вземат с
квалифицирано мнозинство от Съвета на министрите.(Семов, А., Захариева, Ю., 2005:
140-146) Това гъвкаво прецизиране на процедурите, отново показва деликатното
равновесие между суверенитета и общата външна политика. В договора от Ница се
утвърждават промени в посока на „засиленото сътрудничество” между държавите
членки на ЕС, при изпълнение на съвместни действия или общи позиции. С тези
промени се цели да се установят по-тесни отношения между различните групи
държави(не всички участват в засиленото сътрудничество) и същевременно по
ефективно да се реализира политиката на ЕС. Подчертава се обаче, че общите позиции
и действия не трябва да имат военни или отбранителни измерения, което показва, че
компонентът отбранителна политика все още приоритетно се реализира чрез НАТО. В
рамките на ЕПСО бавно се обогатяват някои от неговите измерения и се търси
съвместяване на ангажиментите на двете регионални организации при управление на
конфликти. За тази цел се въвеждат нови правни положения в ЕПСО, които засягат
нейното институциализиране чрез Комитет по политиката и сигурността и найвече положението на ЗЕС в европейската архитектура за сигурност. Допълненията са
свързани с отмяна на разпоредбите от ДЕС, след като ЗЕС се влива в ЕС и са насочени
към определяне на ролята и влиянието на НАТО в европейската сигурност. (поподробно вж: Савов, Е., Марин 2009: 329-330) В тази насока още през 2003г. е възприет
Финландия и Ирландия дълго време имат статут на постоянен неутралитет и се стремят да го запазят и
като членки на ЕС..
24

В нея английският премиер Тони Блеар и френският президент Жак Ширак провъзгласяват своето
съгласие, че ЕС трябва да има самостоятелна отбрана, като използва въоръжените сили на ЗЕС.
25

Те включват създаване на европейски сили за бързо реагиране до 2003г. от 50-60 000, които да
участват в хуманитарни и миротворчески мисии и Европейски полицейски корпус. Конкретните стъпки в
тази насока са осъществени на поредица от срещи на Европейския съвет в Хелзинки, Фейра, Ница и
Лаакен. Окончателното преминаване на ЗЕС към ЕС е уредено с Декларацията от Марсилия от
ноември 2001г .(по-подробно вж: Белова 2008:175-176)
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механизмът „Берлин плюс”, който дава достъп на ЕС до ресурсите на НАТО, а през
2004г. е създадена Европейска агенция по отбрана, със седалище в Брюксел,
оглавявана от Х.Солана.
Мерките за разширяването и повишаване на ефективността на ЕС в международните
отношения намират значим израз в създаването на Европейска стратегия за
сигурност. Тя е изработена под ръководството на Х.Солана и е приета като официална
доктрина на ЕС през декември 2003г. В нея се определят глобалните заплахи,
утвърждава се „всеобхватния подход” като предпочитан от европейските страни,
прокламира се взаимодействието между съществуващите международни организации
като алтернативен подход на неформалните „коалиции на желаещи”. Според новата
стратегия, Европа трябва да стане „по-активна, по-последователна и по-компетентна” в
сферата на сигурността”. (по-подробно вж: Белова 2008: 179-184) Документът
подчертава и ангажирането на ЕС в съседните райони – Западните Балкани,
Средиземноморието, Черноморско-каспийската зона, предимно чрез превенция на
кризисните ситуации. Нарасналото значение на ЕС като субект в международните
отношения намира израз и в работата на Конвента, който в периода 2004-2006г. се
опитва да изработи Европейска конституция. По отношение на ОВППС Конвентът
взема решение за създаване на Дипломатическа служба, която да е на разположение на
Министър на външните работи на ЕС. Не се постига съгласие обаче за създаване на
общи дипломатически мисии(идеята е от 1990г), защото се възприема като драстично
посегателство върху суверенитета. Желанието да се запази ролята на националните
държави се изявява и по време на референдумите във Франция и Холандия, които
отхвърлят ратификацията на Конституционния договор.
През октомври 2007г. европейската политика се насочва към изработването на
Лисабонския договор. С него на дневен ред отново излиза въпроса за балансиране на
интересите на общността и държавите членки. Самият Лисабонският договор е
подписан през декември 2007 г. и в сравнение с Конституционния договор, в него се
наблюдава още по-прецизно прилагане на принципа на субсидиарността. Чрез него се
търси нов баланс на интересите на националното и наднационалното равнище и
„прозира” опитът да се овладеят темповете на федерализацията на ЕС. Затова е
премахнат текста за флага, химна и единната парична единица. В новия договор не е
отхвърлено решението на Конвента за създаване на Дипломатическа служба, която да е
на разположение на Европейският министър на външните работи, но той вече се нарича
Върховен представител по общата външна политика и политиката за
сигурност.26 Това е още едно нюансиране на идеята за изграждане на по-силно
взаимодействие във външната политика, което показва сдържаност, но всъщност
промяната е в наименованието, а не в съдържанието на този пост. Като правна фигура
Върховният представител е познат още от Договора в Амстердам, но в Лисабонския
има промени в две посоки. Първата е, че е част от състава на Европейската комисия и е
неин заместник председател. Второ чрез него се съчетават правомощия в
наднационалната сфера (ЕК) с външната политика (ОВППС), където се прилага
междуправителствения подход, освен това тези правомощия са много широки.27 Целта
26

До ратификацията на договора от Лисабон длъжността продължава да се изпълнява от Хавиер Солана,
който е и постоянен представител на обособения Съвет по външните отношения и едновременно е зам.
председател на Европейската комисия.
27

В Лисабонския договор се очертава и правно се регламентира обема на представителната власт на
Върховния представител – той представя ЕС в международните организации, води диалога с трети
страни, които не са членки на ЕС
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на промените е да се засилят функциите и влиянието на този пост, което да доведе до
съгласувани и реални действия в общата външна политика на ЕС.
В Лисабонския договор се увеличават измеренията, в които държавите си
взаимодействат и се създава нова правна уредба, която да подобри фактическото
приложение на ОВППС. В нея са очертани принципите на които се опира „външната
дейност” на ЕС. Терминът „външна дейност” е нов и с него се цели ЕС да се представи
като монолитен блок и влиятелен външнополитически партньор. В тази посока
принципна промяна е чл.46, който дефинира правосубектността на ЕС.28 Също така в
договора са дефинирани три направления на външнополитическо взаимодействие
между страните членки – външна дейност, ОВППС и ЕПСО и промените засягат найвече първото и третото. Компетентностите в областта на ОВППС пък са разпределени в
двата договора и изрично се подчертава, че в тази сфера не се предоставят нови
правомощия на Комисията или Европейския парламент.29 ЕПСО е трансформирана в
Обща политика за сигурност и отбрана(ОПСО), така отбранителният компонент е
формулиран като обща политика и се разглежда като неразделна част от външната
политика и политиката за сигурност. Тази промяна трябва да се разбира като
нарастваща възможност за формиране на европейски въоръжени сили. Освен това в
договора е разширен кръга на Петерсбергските мисии.30
С Лисабонския договор се въвеждат нови механизми и правни фигури, свързани с
външната политика на Съюза. Една от тях е постоянен Председател на Европейския
съвет, пост който придава по-голяма тежест на ЕС, засилва и изяснява външното
представителство.31 Създава се и Европейска служба за външна политика, чрез която
се придава по-систематизиран и координиран характер на ОВППС. Тя работи в
сътрудничество с дипломатическите служби на държавите членки и подпомага
Върховния представител при осъществяване на неговите пълномощия. В Договора за
функциониране на ЕС е уредена клаузата за солидарност, която дава възможност за
общо действие от страна на държавите членки, когато са изправени пред терористично
нападение или природно бедствие. Според клаузата на солидарността държавите
членки следва да оказват незабавна помощ в случай на въоръжено нападение на страна
членка на ЕС. Тази клауза обаче е трудна за изпълнение, тъй кото липсват европейски
въоръжени сили.
Важно е да се изтъкне обаче, че новият баланс между интересите на държавите членки
и общността се моделира деликатно и почти „невидимо”, защото в изграждането на
Обединена Европа има постоянно приплъзване на междуправителствения и
наднационалния подход. Акцентите гъвкаво се променят и така се гради компромиса
28

Този въпрос не е изяснен категорично поради спецификата на ЕС, който притежава прехвърления
суверенитет от държавите членки, но е различен от международна организация и другите субекти в
международните отношения. Неговата прdвосубектност е единна, но само в сферите, в които държавите
членки изрично са предоставили своята компетентност на ЕС. Въпросът за измеренията, в които се
простира правосубектността на ЕС е изяснен в специална Декларация, като приложение към
Лисабонския договор.
29

Самият Лисабонски договор се състои от два договора – Договор за ЕС(ДЕС) и Договор за
функционирането на Европейския съюз. Разпоредбите на предишния втори стълб(ОВППС) са в ДЕС, а
общностните елементи са в Договора за функциониране на ЕС.(Justaert, A., Nasra, S 2008: 6)
30

Първото разширяване и допълване на Петерсбергските мисии се осъществява през 2004г., когато е
представена Приоритетната цел за периода 2004-2010.(по-подробно вж: Савов, Е., Марин, Н 2009: 344)
31

Той има мандат от2 години и половина, с възможност за удължаване само веднъж. С това се създава
по-голяма устойчивост във външната политика на ЕС, а с мандата се допълва сегашната практика на
Председателството, което се сменя на ротационен принцип на 6 месеца.
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между съюзниците. За да се „успокоят” страховете от настъпателната федерализация, в
договора Лисабон изобщо не се предлага идеята, която между впрочем е отхвърлена и
от Конвента, за създаване на общи дипломатически мисии. Това показва, че все още
ревниво се пази периметъра на националната държава. През 2008 г. в условията на
икономическата криза той дори е разширен, но трябва да се направи уговорка, че това
има най-вече вътрешнополитически измерения. В международните отношения е много
по-трудно да се изяви нова и нарастваща значимост на националната държава, защото
регионалните организации запазват своята висока легитимност. Процесът на
разширяване на водещи регионални общности като ЕС само е забавен и усилията са
пренасочени временно към „усвояването” на новите страни членки и изграждането на
едно многопластово и усложнено взаимодействие, поради нарасналия брой на
държавите. Дори в рамките на Европейският съюз все повече се осъзнава
необходимостта от заявяване и провеждане на обща външна политика, защото само
така регионалната организация може да утвърди своята позиция и да стане значим
фактор в съвременните международни отношения.32 Въпреки това в процеса на
ратификация на Лисабонския договор се активизират позициите на евроскептиците. Те
се изявяват в дебатите, предизвикани от специфичните позиции на Ирландия, Полша,
Чехия и Великобритания.33
Като обобщение може да се подчертае, че в първото десетилетие на ХХІ в европейската
политика и международните отношения съществуват две паралелни тенденции – от
една страна е актуализираната национална идея и стремежът към независимост, с които
нараства ролята на националната държава като субект във външнополитическата
дейност, а от друга е засиленото интегриране на държавите в наднационални общности,
което намалява значението на националната държава. На пръв поглед двете тенденции
изглеждат като абсолютно противоположни и взаимно изключващи се. Всъщност не е
така и е напълно възможно международна среда в постбиполярния свят да се формира,
чрез външнополитическо поведение на държавите, в което има и независимост, и
взаимодействие. Това по същество е проблем, който има многопосочни измерения. От
една страна те са насочени към изясняване на същността и динамиката на процесите на
глобализацията, като водеща тенденция в съвременните международни отношения. От
друга, както вече бе изтъкнато, дилемата повече суверенитет или по-задълбочена
интеграция е централен проблем при функционирането на самите регионални
общности, като Европейския съюз. Тази дилема засяга пряко външнополитическата
дейност на държавите в постбиполярния свят, новите принципи и подходи в
международните отношения. Оказва се, че дори за най-развитите и силни държави е
важно да намерят баланса между самостоятелната инициатива и взаимодействието във
своята външна политика. За Европейския съюз общата външна политика е
необходимост, за да може да се превърне във значим фактор в световната политика.
Литература:
Белова, Г., (2008) Европейска интеграция, София, Сиела

32

В края на първото десетилетие на ХХІ век се очертават външнополитическите затруднения на ЕС при
изработването на обща европейска политика по отношение на Русия, обща енергийна политика и
отключване на процеса на разширяване на ЕС.
33

Четирите държави забавят ратификацията на Лисабонския договор и успяват да постигнат определени
отстъпки по конкретни проблеми.
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България в Европа: „лъскат саби, щитове”…
Евгения Иванова
На 1 януари 2007 дългото ни и мъчително „пътуване към Европа” най-сетне завърши.
„Влязохме.” Независимо дали усещането за дълго и мъчително пътуване беше
споделяно от цялото общество, или част от него твърдеше, че „винаги е била в Европа”,
независимо, че въпросното пътуване можеше – заради тези твърдения – да се окаже
въртене на място, единственият, като че ли, за двайсет години преход обществен
консенсус беше налице: всички (или почти всички) се радваха да се почувстват
„европейци”.
Известно време преди „влизането” предположих, че Европейският съюз може да се
окаже шизофренно фрагментиран на различни качества „европейци” – съвсем като
различните качества „българи” в последната фаза на „възродителния” процес. Тогава
„българите” – в зависимост от годината на „побългаряването” си - се оказахме:
„традиционни” – от една страна – и „българи’1972”, „българи’1982”, „българи‘1984” –
от другите страни… Съвсем не ми се струваше невъзможно – наред с „традиционните
европейци” – да се появят и „европейци’1981”, „европейци’2004”, европейци’2007” и
още някакви други „европейци” от по-нататък…
Мнозина бяха възмутени от толкова много песимизъм.
Тук няма да обсъждам (не)потвърждаването на песимистичната ми прогноза в
светлината на политиките на ЕС към България. Ще се опитам да проследя обратната
перспектива – българската реакция (или – застраховка) срещу евентуалното й
потвърждаване.
Далеч съм от мисълта да предпоставям нагласите на българите (изразени в
общественото мнение, медийните и властовите политики) като нагласи на потенциални
маргинали в Европейския съюз – потенциално запратени в периферията на „общия
европейски дом”, където е мястото на „бедните роднини”, на „европейците’2007”.
Някои събития и настроения обаче – непосредствено предхождащи и следващи
„влизането” или случващи се през целия не дълъг след-присъединителен период от 3
години – не изключват възможност и за такова тълкуване.
След 2005 дотогавашните обществени нагласи, основаващи своите претенции за
достоен живот преди всичко върху „светлия пример” на „нормалните”, на „белите”
държави и на модерността, някак постепенно започнаха да се обръщат към
традиционните ценности, към родното и към историята. Свидетелство за тази
тенденция са не само случилото се за първи път след 16 години демокрация
парламентарно представителство на националистическа партия, но и резултатите от
различни изследвания.1

1

Вж. например Европейско социално изследване, проведено в края на 2006 и началото на 2007,
показващо висок (89) процент на българите, които смятат, че е важно да се спазват традициите,
религиозните и семейните обичаи. (Европейско… 2007)
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Тези резултати едва ли биха могли да се обяснят по традиционния начин – със
започващ превес на десните ориентации. Напротив – ориентацията към традиционно
десни ценности е съпътствана на всички други нива от мощно олевяване – тенденция
на смесване и взаимозаменяемост на пространствата в политическия спектър,
характерна за целия период на българския преход.2
Разполагането на ценностите – в този случай – би трябвало да се търси не по скалата
ляво/дясно, не толкова дори по скалата традиционно/модерно, колкото по скалата
„наше”/”чуждо”.
След 2005 консенсусното европейско, демократично, модерно (но твърде несигурно)
„ние” на българското общество от първите години на прехода все повече беше
измествано от тясно българското (но пък сигурно) „ние”, проверено в историята и
традицията. „Ние, българите” все повече се отдалечаваше от „ние, европейците” – тук и
сега, за да се отъждестви постепенно с „ние, българите” от времето на Тервел, на
Сюлейман Великолепни или на Фердинанд…3
Историята (след поредното обявяване на „края” й от Фукуяма през 1989) тържествено
се завърна, за да легитимира европейското ни самочувствие и да циментира едно
темелно „ние”, посипано обилно с историческа прах, сред която весело проблясват
златни прашинки от века на Симеон или от пръстена на Калоян…
Именно с Калоян и „светлото средновековие”, всъщност, е свързана една от първите
легитимации на пост-присъединителното „ние” – по-малко от четири месеца след
„влизането” (19 април 2007).
Церемонията, на която присъстваха държавният глава Георги Първанов4, министърът
на културата Стефан Данаилов и други важни гости, представляваше препогребване на
царя – 800 години след смъртта му. Заупокойната молитва беше отслужена от
Великотърновския митрополит, а президентът държа реч. Саркофагът, теглен от
бронетранспортьор, беше покрит с националния флаг. Протоколът бешее като на
държавно погребение, защото цар Калоян бил владетел на българската държава и
върховен главнокомандващ. (Президентът… 2007)
Само седмица по-късно (26 април) избухна скандалът „Батак”5, инспириран, все така,
от Президентството.6

2

Ако „нормализирането” на политическия спектър би било поставено като критерий за края на прехода,
ще трябва да го мислим като не-свършил. Или – като безкраен?
3

„Ние сме се били да спасим Европа (като сме ги – арабите – изклали)” или „Нас са ни избивали наймощните европейски армии при Дойран” – обича да казва Божидар Димитров по различни телевизии.
(BTV, 21.02.2009, БНТ, 10.12.2009)
4

Преди това – на 3 март същата „присъединителна” година – президентът черпи гостите си със захарна
торта, изобразяваща боя на Шипка. (Президентът… 2007)
5

След 26 април и през целия май 2007 медиите буквално взривиха общественото внимание със
съобщението, че „някакви германски учени” (впоследствие се разбра, че единият от тях е австриец, а
другата – българка, която именно поради това беше най-силно мразена и заплашвана със смърт)
направили някакъв проект с (работно, както се оказа) заглавие „Митът Батак” и се готвели да проведат
върху тази тема конференция с други, български учени – също предатели. Освен неколцина патриотични
историци, в заклеймяването на проекта се включиха трите водещи фигури в държавата – президент,
премиер и председател на Народното събрание. Други политически мъже се упражняваха в патриотизъм
на гърба на проекта, а официозните академици го осъдиха сурово и забраниха конференцията. Появиха
се, разбира се, и „обикновени хора”, бичуващи предателите и осквернителите на светинята, което (заедно
с реакциите на първите ни държавници) ни върна към едни не чак толкова забравени времена. За щастие,
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Разликата между двете „завръщания” на историята (макар първоизточникът им да е,
вероятно, общ) е съществена.
Препогребването на Калоян „завръща” старата бойна слава и средновековното величие
на българите, задава едно „ние”, преизпълнено с тържествено самочувствие – доволно
„ние”, чиято самодостатъчност не изпитва нужда от враг, за да черпи основания за
съществуването си. Вярно, врагът на Калоян е Европа, настанила се съвсем близо до
„нас” именно по негово време (заради което именно той сключва уния с папата), но
днешното „ние” не помни това. Онази Европа – рицарите от ІV кръстоносен поход, с
които воюва Калоян – не е проблематизирана днес. Забравена е.
Паметта за Калоян, макар изразена чрез погребение, е памет за величието, за победата.
Обратно – паметта за Батак е памет за травмата, за поражението.
Макар понякога да са интерпретирани и като герои (периода на комунизма), баташките
жертви не получават статуса на мъченици – дори в апотеозите на Вазов и Захари
Стоянов.7 Именно Вазов и Захари Стоянов – „идеолозите на нацията”8 – и именно по
повод Батак са изказали най-категоричните отрицания на мъченическата памет, които
съм чела в български текст:
“Вечното съзерцание на дрипите, на развалините, на неизлечимите язви, чужди и
свои, не смирява, а раздражава духа” – пише Вазов. (Вазов 1956: 215)
И Захари Стоянов:
“Нямали сме още и от оня род литература, наречена фанатическа… поддържана от
духовенството и от правителството, в която се е проповядвало, че който падне на
бойното поле за царя, за бога и Христова вяра, душата му отива право в рая. Найпосле, нямали сме и такива свещеници, които да проповядват и уверяват, где седнат и
станат, съвсем безнаказано, че отмъщението е свято, всеки е длъжен да се пожертва
доброволно за небесния и земния цар. Нищо подобно е нямало измежду нашия
народ.” (Стоянов 1976: 918)
„Идеолозите на нацията” разбирали какви страшни последици може да има
„раздражаването” на духа (водещи до „отмъщението е свято”) и се стремели да го
потискат.
Точно обратната процедура извършиха отговорниците за патриотическото „ние” в
скандала „Батак”.
Изобретяването на мъченическа памет, впрочем, не започва със самия скандал, но,
разбира се, е свързано с Батак.9 В годината 2006, предхождаща „влизането” и скандала,
немалка част от академичната общност изрази несъгласието си с този абсурд – за съжаление, в немного
тиражни вестници и в не съвсем гледани телевизии.
6

Доказателствата за такова инспириране са, наистина само косвени (мощното участие на самия
президент и на съветничката му Румяна Михнева в скандала). Най-вероятният инициатор и на двете
събития е Божидар Димитров, изживяващ се като институционален отговорник (директор на НИМ, но и
просто човек, обладан от патриотичен дълг) за патриотическото „ние”.
7

Тезата ми за разполагането на клането в Батак по скалата герои/жертви/мъченици и за качеството на
бележещата го памет може да се проследи по Иванова 2009.
8

Понятието е на Инна Пелева и се отнася за Вазов. (Пелева 1994).

9

Единственото друго историческо събитие, което би могло да претендира за толкова импозантно
мъченическо внушение са „ослепените войски на Самуила”, но неговото масирано припомняне съдържа
неудобството от напрежение с Гърция, докато напрежението с Турция – в случая „Батак” – може да се
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усилията на изобретателите
кулминационна.

достигат

точка,

която

сигурно

им

изглежда

През 2006 се навършват 130 години от Априлското въстание.
Предишната, 120-годишнина е отбелязана само от няколко научни сесии. Най-сетне е
преиздаден и труда на Димитър Страшимиров „История на Априлското въстание”.
Тържествата за 130-тата годишнина са под патронажа на президента Първанов и се
подготвят отдалече от организационен комитет с председател министъра на културата
Стефан Данаилов. В комитета участват Светият синод, Генералният щаб, няколко
министерства, няколко висши учебни заведения в лицето на своите ректори,
столичното кметство в лицето на Бойко Борисов.10
Сега конференцията е под надслов „Българското мъченичество в Тракия през 18761877”, а издадената книга носи заглавие „Българската Голгота 1876-1877”.
В изобретателските усилия най-сетне се намесва и пасивната, вгледана иначе
исихастично в самата себе си, Българска православна църква. В Календара й за 2006 –
по случай 17 май (деня на баташкото клане по нов стил) - се говори за „мъченически
мощи”, „мъченишка кръв”, за „свидните наши новомъченици от Батак”. 2006 е
обявена за „година на баташките новомъченици”... (Календар… 2006)
А корицата на малкото календарче за 2006 представлява икона на баташките
новомъченици, нарисувана от две монахини-старостилки от Калифорния.
Докато БПЦ провежда в Интернет допитване за канонизирането на баташките
мъченици, Старостилната църква ги канонизира на 16 и 17 май с импозантна прослава.
Всички тези усилия обаче останаха по-скоро неизвестни за широката публика и, някак,
не я приобщиха към необходимостта да помни Априлското въстание мъченически.11
Още повече, че тържествата бяха проведени, както обикновено, из героичното
Средногорие, а не толкова – в травматичния Батак. Батак, наистина, получи хрампаметник с позлатено кубе, построен (според хората, които интервюирах през декември
2007) от руска фирма по идея на вице-президента – батачанин Ангел Марин…
Невзрачната 131 годишнина обаче – след скандала – беше най-чествана в Батак, където
самият президент изнесе открит урок. А общество, медии и власт се оказаха здраво
сплотено „ние” против поругателите на мъченическата памет. Толкова сплотено „ние”то не беше било след консенсусите от ранния преход около „демокрация” и „Европа”…
Може би това, с Батак беше дори още по-консенсусно.
Мъченическата памет, загърбила предупрежденията от „идеолозите на нацията”, беше
консенсусно приготвена за „свято отмъщение” срещу врага. Традиционният враг обаче
– „петвековният поробител” – сега се беше някак изместен. Този път „башибозукът” се
оказа с „германски ботуш”…12

окаже и добре дошло: с един удар се охлаждат турските апетити за „Европа”, размахва се пръст на ДПС,
а от президента са снети подозренията за комплот с „турската етническа партия”…
10

Отговорникът за патриотическото „ние” Божидар Димитров също участва, както и сливенският кмет
Йордан Лечков.
11

Наистина, в интернет-анкетата на БПЦ за канонизирането повече от половината респонденти бяха
отговорили утвърдително, но всички отговорили наброяваха общо едва 235 души. (Анкета… 2006)
12

Водещо заглавие на в. „Политика” – вж. Пройчев 2007.
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Отделих толкова място на казуса „Батак 2007” не само заради най-сплотеното
консенсусно „ние”, което той очерта. А и защото врагът, срещу когото се сплоти „ние”то, беше парадоксално симптоматичен – отскорошната ни европейска партньорка
Германия.
Германия, разбира се, беше категорично разпозната – и Свободният университет в
Берлин, където работят двамата „предатели”, и фондация „Бош”, финансирала проекта,
са германски учреждения. Струва ми се обаче, че – зад специфично германските
учреждения – сплотеното „ние” (по съвсем познат маниер) привидя анонимното,
непознато, злокобно „те” на враждебния Запад.
„Те направо ти сменят чипа. На тях им трябват хора с чип. Глобализацията ще забрани
историята” – произнесе другият институционален отговорник за патриотическото „ние”
– директорът на Института по история Георги Марков. (Димитрова 2007) И сериозно
предвеща, че „съществуват стратегии да бъде изтрита националната ни памет”.
(Панделиева 2007)
Всичко това се случи само четири месеца след лелеяното „влизане в Европа” – повод за
най-сплотения предишен консенсус.
Ако целта на бутафорния церемониал „царско препогребване” е произвеждане на памет
за средновековното величие на българите, която да инспирира тържественото
самочувствие на спокойния, уверен в себе си национализъм, казусът „Батак 2007” има
коренно различна мотивация. Това е, мисля, най-категоричният в последните 20 години
опит да се вмени на българите мъченическа памет – сигурен инструмент за
изобретяване на дефанзивна, травматична националистическа мобилизация, която
прогласява възмездието като „свято”. (вж. Иванова 2009)
Все по-сгъстяващите се през 21 век обществени нагласи към възмездие са изследвани
многократно и няма да ги анализирам тук. 13 (Немалкото избори, случили се оттогава,
също доказват такава концентрация.) Изключително важно е накъде ще бъдат
отправени тези нагласи, кой ще бъде „врагът”, върху чийто образ ще се излеят
отрицателните енергии, и какво ще бъде качеството им – социално, политическо,
етническо… Отговорността за насочването на нагласите е, разбира се, на елитите.
В казуса „Батак 2007” преобладаваше етническото качество.
Дали Батак ще се обособи като българския мъченически център, около който ще се
сплотяват и за в бъдеще травматични националистически енергии, предстои да видим.
Ако съдим по честванията на Априлското въстание от следващите две години (2008 и
2009), фокусирани отново в Средногорието, а не толкова в Батак, би трябвало да
заключим, че опитът за изобретяване на мъченическа памет е бил по-скоро неуспешен.
Героично или травматично (предстои да видим), сегашното „ние” все повече се
консолидира около сигурните ценности на историята. Историята се „завръща”, за да
запълни периодично зейващия в една или друга област дефицит. Историята се оказва
универсален източник за самочувствие – еднакво валиден за различни социални групи,
обединени само от битието си на „европейци’2007”.
Твърде симптоматично беше избрано времето за стартиране на кампанията „Великите
българи” по БНТ: именно границата между „не-европейската” 2006 и „вече
европейската” 2007 година. „Прекрачването” ни в Европа трябваше да бъде
инжектирано със самочувствие от българското величие – минало или сегашно. Съвсем
13

Вж. напр. Иванова 2007.
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предвидимо, в първата десятка имаше четирима велики от средновековието (хан
Аспарух, княз Борис I Покръстител, Кирил и Методий – заедно, цар Симеон I),
четирима от османския период (Левски, Ботев, Паисий, Вазов14) и двама от
модерността
(Дънов,
Стамболов).
Сегашното
не
беше
представено.15
Кампанията „Голямото четене” (също по БНТ) беше спечелена от „Под игото” и
„Време разделно”. Този резултат – освен за ясно открояващи се предпочитания към
историческата тематика – е свидетелство и за сгъстяването на травматични
националистически енергии. Ако при „Великите българи” „светлото средновековие” и
„тъмните векове” бяха уравновесени, в „Голямото четене” мъченическата памет за
„турското робство” се оказа категорично доминираща.
Пак в самото начало на европейското ни битие Българската национална телевизия16
инициира и кампания „Българските символи” (с официалната подкрепа на
правителството), която трябваше да определи емблемата на „българщината” – онзи найнеувяхващ национален символ, който достойно ще ни представи пред събратята ни –
„традиционните европейци”. Така, към усилията на медии и общество в
патриотическата надпревара се добави и съвсем официалната санкция на властта.
Символната надпревара беше спечелена от Мадарския конник – пак от регистъра на
„светлото средновековие” (или от античността?) – български (или отпреди българската
държава?) владетел (юнак, победител, воин), убиващ лъв (също, впрочем, български
символ). Въпреки всички тези колебания за съдържанието на символа, посланието му е
недвусмислено – консенсусното „ние” побеждава „врага” (който може да сме пак
„ние”).
С българските победи (разбирани като военни) стартира и поредното шоу (пак) на БНТ
„Българските събития на ХХ век”. Войните, очевидно, са мислени като най-важния
източник на слава – иначе поредицата би започнала с „научните открития” или с
„революциите в бита”, както са назовани някои от следващите теми. (На пристрастието
към войните като важен източник на слава, впрочем, не остана чужда и БТВ – именно
българските военни успехи бяха основният сюжет в „Операция Слава” на Росен
Петров, финансирана и от правителството „Станишев”.)
В първото предаване (10.12.2009) от „Българските събития на ХХ век” настоящият и
един бивш министър на отбраната, военни, историци (отговорникът за
„патриотическото „ние” – в това число) задълбочено обсъждаха коя е най-великата
битка в славната българска история на ХХ век. След това зрителският вот посочи
битките при Дойран (1916) и при Одрин (1912-1913). Оттогава се питам в каква степен
тези предпочитания се дължат на убедителната беседа в студиото и в каква – на
носталгиите по „исконните” български територии Македония и Тракия.
В същото предаване участваше и един свещеник, който произнесе знаменитата фраза:
„Църквата е против убийството, но няма отношение към войната.”

14

Поставям Вазов в този период – въпреки междинността му, защото той е мислен преди всичко с „Под
игото”, „Немили-недраги” и „Епопея на забравените”.
15

Във втората десятка се подредиха Христо Стоичков, Георги Аспарухов – Гунди и Тодор Живков. В
третата сегашните преобладаваха: Азис, Иван Костов, Волен Сидеров, Нено Юруков (учител в столична
гимназия), Слави Трифонов, Бойко Борисов, Лили Иванова.
16

Дали пък толкова голямата активност на БНТ в патриотическата тематика няма да се окаже
компенсация за прословутите новини на турски език?
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Така – към общество, медии и власт (както в казуса „Батак 2007) – в изобретяването на
историческа слава се включи и Църквата.
Църквата (преди всичко в лицето на твърде наподобяващия Савонарола Пловдивски
митрополит Николай) поиска да осъществи още едно „завръщане”: на Стария календар
(Месецослов, Миней), погрешно отъждествяван не само от миряните, но и от някои
църковни отци с „еретическия” Юлиански.17
Така можем да се окажем не само със „завърната” история, но и със „завърнат”
календар - „завърнати” отново в майчиното лоно на Русия.
Ако календарът, все пак, не ни се случи, тържественото „завръщане” на историята вече
го живеем.
Взаимоотношенията на балканските нации с историята са, изобщо, сложни. От една
страна, ги определят като „народи без история” (Хегел, следван от Маркс и Енгелс), от
друга – ги обвиняват, че произвеждали „повече история, отколкото могат да понесат”
(Чърчил, следван от всички останали). (вж. Иванова 2009:7) Логично е, наистина когато нещо дълго ти е липсвало - да го произвеждаш след това в големи количества.
Проблемът обаче е – дали липсващото е именно историята.
Повечето обяснения за „струпванията” на история, които извършват балканските
общества, се търсят в закъснялата им модерност. Една Германия обаче, която – в
момента на своето обединение през 1871 – е водеща индустриална сила в Европа,
осъществява в името на националната си легитимация грандиозно струпване на
история, митология и мистика. Деветнадесетият век, който – освен „век на нациите” – е
наричан и „век на историята” (Льо Гоф 1997:101), демонстрира изобилие от такива
„струпвания” в цяла Европа, но първото място, все пак, е за Германия. И за останалите
нации, въобразяващи се като Kulturnation – нации без държава.
Онова, което липсва на модерните германци и на немодерните балканци, не е
историята, а държавността. „Народите без история” от Централна и Югоизточна Европа
са народи без държавност.
Не извърших (и аз) това „завръщане” във века на нациите и на историята, за да правя
буквални аналогии. Припомням само (върху учебникарския материал от ХІХ век), че
„струпването” на история може да означава отчетлив копнеж по държавност – изобщо,
или - по повече държавност.
На последните избори, като че ли, си избрахме управление, даващо заявки за
удовлетворяване на този копнеж.
Дали новото управление ще спре „завръщането” на историята чрез произвеждането на
консенсусно „ние” с ново качество, предстои да видим. Засега историята се „завръща” в
отчетливо „патриотични” жестове: инициирането на референдум за новините на турски
език или замяната на министъра по европейските въпроси с министър за българите в
чужбина.
17

Юлиянският календар е въведен от Юлий Цезар още преди раждането на Христа. Църквата го
използва, но въвежда редица изменения. Така, Новата година – според църковния календар – трябва да
започва на 1 септември, а денонощието – от залез слънце.
В началото на ХХ век е създаден Новоюлиански календар (изправен юлиански календар), към който (а не
към Грегорианския, както също погрешно се смята) се придържат в момента повечето православни
църкви (Българската го приема последна през 1968 ). Особеност на Новоюлианския календар е, че до
2800 година съвпада с Грегорианския. Този календар е създаден от сръбския астроном, професор по
математика и небесна механика на Белградския университет Милутин Миланкович.
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Надявам се управлението, избрано да въдвори повече държавност, да избегне
„завръщането” в някоя друга история…
Защото – „европейци сме”, все пак – макар от 2007…
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Европеизация на българския парламент
Катя Христова-Вълчева
Специфичният изследователски интерес към развитието на българския парламент през
последните две десетилетия е продиктуван от паралелното протичане на два значими
политически процеса, в които основната институция на представителната демокрация е
ключово действащо лице: стартиралият с падането на комунистическия режим през
есента на 1989 година процес на демократизация на българското общество, последван,
и до голяма степен застъпен, от процеса на интегриране на страната към водещата
организация на следвоенното междудържавно политическо обединение в Европа
Европейския съюз.
По своята същност двата процеса преследват различни политически цели, макар
резултатите от първия да са необходимо условие за стартирането на втория. Процесът
на демократизация на българското общество предпоставя водеща роля на националния
парламент при формирането на институционалната рамка на либералната демокрация.
В първите години след падането на комунистическия режим българският парламент е
основната арена на политическите борби, свързани с легитимиране на новите
политически актьори и изработването на новата правна рамка, необходима за
цялостното преструктуриране на обществените, икономическите и политическите
отношения в страната.
От друга страна, процесът на европейска интеграция има пряко въздействие върху
баланса на разделението на компетенциите между изпълнителната и законодателната
власт. Докато парламентарните институции губят значителна част от своите
законодателни компетенции, изпълнителната власт засилва своите правомощия чрез
прякото си участие в процеса на вземане на политически и законодателни решения в
ЕС. Националните парламенти отговарят на този дисбаланс чрез активна
институционална европеизация (Auel K. and Benz А. 2005). Редица национални
парламенти предприемат различни по обхват институционални и процедурни реформи,
за да компенсират загубата на законодателни правомощия в хода на задълбочаване на
европейския интеграционен процес (Maurer A. and Wessels W. 2001).
Изследванията на протичещите в края на 80-те и първата половина на 90-те години на
миналия век процеси
очертават два типа подхода при адаптирането на
парламентарните институции към системата на многостепенно управление в ЕС.
Първият подход се характеризира с въвеждането на комплекс от институционални
механизми, гарантиращи ex ante контрол от страна на националния парламент върху
позицията на националното правителство, предшестващ заключителната фаза на
законодателния процес в ЕС. Вторият подход има значително по-ограничен обхват на
институционалните реформи, чиято основна цел е да предостави възможност за ex post
контрол от страна на парламентарната институция върху ефектите от политиката,
водена от националното правителство на европейската политическа арена. Този подход
е типичен модел на институционална адаптация за парламентите на държавите членки, за които присъединяването към Европейската общност/Европейския съюз е
политически проект, свързан с успешното приключване на друг основен политически
проект – този за консолидиране на демократичните промени след края на
авторитарните режими.
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Настоящата статия си поставя за цел да изследва естеството на институционалната
адаптация, предприета от българския парламент в контекста на присъединяването на
страната към Европейския съюз. Обхватът на изследването е фокусиран върху анализа
на документи и други свидетелства от работата на три последователни легислатури в
периода 1997 – 2009 година.

Модели на институционална европеизация
“Европеизацията” е ново и често оспорвано понятие за политическата наука. Все още
липсва разработена теория за европеизацията, по-скоро съществуват широк спектър от
подходи в изучаването на ефектите на европеизацията.
Терминът се използва в за да опише широко разнообразие от явления и процеси на
промяна (Olsen, J. 2002). За изследователските нужди могат да бъдат обособени три
основни типа европеизация, въпреки че на практика обяснението на същността на
европеизацията е доста по-комплексно. Първият тип се отнася до нарастващата власт и
компетенции на актьорите и институциите от нивото на Европейския съюз (Cowles, M.,
Caporaso, J., and Risse, T., 2001)1; вторият тип обяснява отражението на тези нарастващи
власт и компетенции по отношение на националните политики и институции (Ladrech,
1994; Bulmer, S. and Burch, M. 1998)2; третият тип се съсредоточава върху
взаимовръзките и обмена на механизми между страните-членки на ЕС, независимо от
това дали фокусът пада върху Европейския съюз (Anderson, J. 2002).
Настоящто изследване се вписва в рамките на второто схващане за европеизацията:
като опит на националните политически институции да се адаптират към промените
във (външната) политическа среда. Мнозинството съвременни теории считат, че
комплексът от правила, практики, норми и идентичности, които описват една
институция, се променят с времето в отговор на натрупания исторически опит.
Адаптирането на институциите е процес, който изисква време и се характеризира с
многобройни, взаимозависими равновесия.
Процесът на европейска интеграция има пряк ефект върху властовите правомощия и
институционалната позиция на националните парламенти. Първият аспект на това
въздействие е свързано с трансфера на законодателни компетенции от националното
към европейското политическо поле, което води до загуба на законодателен
суверенитет за националните легислатури (Auel K. and Benz А. 2005). В допълнение,
законодателният процес в ЕС предпоставя различна рамка на законодателна дейност, с
която националните парламенти трябва да се съобразяват, когато изпълняват
останалите си законодателни правомощия. На второ място, европейската интеграция
засяга базовите характеристики на парламентарната демокрация, а именно
отношенията между опозицията, парламентарното мнозинство и съответно
правителството. В резултат основните парламентарни партии се сблъскват с една
1

“...поява и развитие, на европейско равнище, на различни структури на управление, които структури
са политически, юридически и социални институции, свързани с разрешаването на политически
проблеми и формализирщи взаимодействията между актьорите; и които структури са политическите
мрежи, специализирани в създаването на европейски правила за управление” (Cowles, M., Caporaso, J.,
and Risse, T., 2001: 3)
2

“степента, до която изискванията и политиките на ЕО/ЕС влияят върху определянето на
политическия дневен ред и цели на страните-членки, както и степента, до която практиките,
процедурите и административната ефективност се сблъскват или се вплитат в административните
практики на държавите-членки" (Bulmer, S. and Burch, M, 1998: 602)
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основна дилема: изборът между две еднакво непривлекателни алтернативи – колкото
по-ефективно осъществяват контрол върху действията на изпълнителната власт на
европейското политическо поле и обвързват позицията на правителството с определен
мандат, в толкова по-голяма степен изпълнителната власт се оказва ограничена в
постигането на изгодна за страната позиция в рамките на междуправителствените
преговори. От друга страна, ако парламентарната институция се опита да избегне тези
негативни ефекти като предостави възможност на правителството да действа
автономно на европейското политическо поле, то ролята на парламента се оказва
крайно ограничена до символично използване на властови правомощия, което от своя
страна подкопава като цяло легитимността на европейския политически процес.
Провеждането на институционални реформи, които да компенсират загубата на
законодателни правомощия в хода на задълбочаване на европейския интеграционен
процес и да засилят участието на националните парламенти в европейския политически
процес включва въвеждане на процедурни изисквания изпълнителната власт да
информира националното законодателно тяло относно развитието на европейските
политики, създаването на специализирани парламентарни комисии, които да се
запознават с тази информация, процедурни правила, позволяваще на законодателното
тяло да приема резолюции по законопроекти на европейските институции. Като цяло
тези мерки са насочени към увеличаване на контролните функции на парламентите по
отношение на националните правителства. Така например, германският Бундесрат още
през 1957 г. създава специална парламентарна комисия по европейските въпроси, а
датският Фолкетинг въвежда процедурата на обвързващия мандат за участието на
представители на датското правителство в работата на Съвета. Ефективното прилагане
на контролните функции от страна на националните парламенти обаче остава зависимо
от степента и навременността на информиране за хода на европейските дела, тъй като
след въвеждането през 1979 г. на преки избори за ЕП, националните парламенти
практически не разполагат с канали за представителство на ниво Европейска общност
(ЕО) и ЕС. Ефективността на техните контролни правомощия е в още по-голяма степен
ограничена с разширяване на областите, в които Съветът приема решения с
квалифицирано мнозинство.
Адаптацията на националните парламенти към европейската интеграция демонстрира
както елементи на конвергенция, така и на дивергенция (Raunio, T. 2005).
Конвергенцията е свързана със създаването на специализирани постоянни комисии по
европейските въпроси3. Дивергенцията е свързана с обхвата на правомощия,
предоставени на парламентарните институции и техните специализирани структури да
осъществяват контрол върху дейстията на изпълнителната власт по отношение на
политическия процес в ЕС. Изследванията извеждат три ключови фактора,
способстващи за засилване влиянието на националните парламенти: обхватът на
парламентарния контрол, срокът за осъществяване на парламентарния контрол и
въздействието на парламентарния контрол (Raunio, T. 1999; Maurer A. and Wessels W.
2001).
В някои държави-членки националният парламент предоставя насоки за водене на
преговорите (преговорни директиви) на представителя на правителството, който се
очаква да вземе участие в заседанието на Съвета (напр. Дания, Холандия за дейности от
3

“...Най-стандартният отговор на институциите към нововъведенията, е да намерят рутина в
съществуващия инструментариум от налични практики, които могат да бъдат прилагани" (March,
J.G. and Olsen, J.P. 1984 : 34)
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въпроси на сътрудничеството в сферата на правосъдието и вътрешния ред, Австрия –
Бундесратът (Федералният съвет) и Финландия). В други случаи, съществуват повече
или по-малко ефективни системи, които позволяват на националните парламенти да
изразят становището си относно конкретно законодателно предложение, като
същевременно предоставят на съответното национално правителство свободата да
прецени дали да вземе в предвид становището на парламента (напр. Белгия, Испания,
Франция, Люксембург и Обединеното Кралство). С цел да засилят възможностите си за
упражняване на политически контрол, някои национални парламенти изискват от
съответните правителствени представители в Съвета в определени случаи да се
възползват от правото на “парламентарна резерва”. В случай че това право бъде
упражнено, Съветът не е в състояние да вземе окончателно решение по обсъждания
въпрос, докато парламентарната резерва не бъде оттеглена.
Практиката на 15-те държави-членки на ЕС до 2004 година може да бъде описана като
три различни модела на парламентарна адаптация:


Легислатури със силно влияние върху европейската политика на изпълнителната
власт - наличие на комплекс от институционални механизми, гарантиращи ex ante
контрол от страна на националния парламент върху позицията на националното
правителство по всички политики, предшестващ заключителната фаза на
законодателния процес в ЕС. Тук се включват: постоянно действаща
специализирана парламентарна комосия по европейските въпроси; правилник за
организацията и работата й базиран на принципите за паритетно представителство и
акцент върху вземането на решения с консенсус; процедурни правила гарантиращи
широк формат на предоставяната информация от правителството по отношение на
актуалните въпроси на европейското законодателство; процедурни правила за
налагане на преговорен мандат на правителството.



Легислатури с ограничено влияние върху европейската политика на изпълнителната
власт - постоянно действаща специализирана парламентарна комосия по
европейските въпроси; процедурни правила гарантиращи широк формат на
предоставяната информация от правителството по отношение на актуалните
въпроси на европейското законодателство; процедурни правила за позоваване на
„парламентарна резерва” от правителството; процедурни правила за налагане на
преговорен мандат на правителството в конкретни сфери на европейската политика.



Легислатури със слабо влияние върху европейската политика на изпълнителната
власт - наличие на значително по-ограничен обхват на институционалните реформи,
чиято основна цел е да предостави възможност за ex post контрол от страна на
парламентарната институция върху ефектите от политиката, водена от
националното правителство на европейската политическа арена. Правителството
дължи отчет за участието на страната в ЕС през изтеклата година пред пленарния
състав на парламента. Не се изготвя мандат за правителството. Специализираната
парламентарна комисия има правомощие да изготвя съвещателно мнение, което
представя пред парламента и правителството под формата на доклад.

По отношение на упражняването на контрол от страна на специализираните комисии
над правителството, двата диаметрално противоположни подхода се наблюдават в
Гърция, където специализираната Комисия по европейските въпроси към Парламента,
създадена през 1990 г., заседава спорадично, и в Дания, която много наблюдатели
определят като модел за ефективен парламентарен контрол над европейския
законодателен процес. Датският парламент (Folketing) притежава най-сериозни
правомощия от всички национални парламенти в ЕС. Неговата Комисия за
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Европейския съюз е съставена от праламентаристи с опит, номинирани от всички
политически групи, така че да представят парламента като цяло. Нейните становища
имат характера на задължително обвързващи по отношение дейността на
правителството. След дискусия с министъра, от чиято компетентност е въпросът,
Комисията има две възможности: да приеме или отхвърли предложението на
правителството, или да изработи мандат за водене на преговори в Съвета. Във втория
случай правителството е длъжно да се съобрази с предоставените му в мандата насоки
и да уведоми Комисията, в случай че не успее да постигне споразумение в хода на
обсъжданията в Съвета.

Институционална европеизация на българския парламент
Често забравян исторически факт е, че на 22 декември 1990 г., в разгара на тежката
икономическа, социална и политическа криза, първото демократично избрано Велико
народно събрание приема решение, изразяващо желанието на България да стане
пълноправен член на Европйската общност. Решението е част от важен политически
компромис между парламентарното мнозинство на БСП и демократичната опозиция в
навечерието на съставянето на първото служебно праителство на Димитър Попов.
Въпросите, свързани с интегрирането на българия към европейските структури, остават
част от компетенциите на постоянната комисия по външни отношения, функционирала
последователно в ХХХVІ-то и ХХХVІІ-то Народно събрание. Комисията осигурява и
работата на Смесения парламентарен комитет „България - Европейски съюз” създаден
по силата на Европейското споразумение за асоцииране (септември 1995 г.).
Пълноправното членство в Европейския съюз е предшествано от множество
предизвикателства, свързани с необходимостта от промени в институционално и
организационно отношение в страните-кандидатки както в изпълнителната, така и в
законодателната власт. Необходимостта от по-тясно ангажиране на законодателния
орган в отделните страни кандидатки за членство в ЕС е обусловена от
обстоятелството, че един от основните критерии за присъединяване е хармонизиране на
националното законодателство с acquis communautaire. За сравнение, само през пръвата
сесия на четиридесетото Народно събрание (юли – декември 2005 г.) са приети 85
законодателни акта, от които 52 законодателни акта (или 61% от всички приети) са
непосредствено свързани с изпълнение на задълженията, произтичащи от
предстоящото членство на страната в ЕС4.
От друга страна, от датата на ефективното членство на страната в ЕС възниква
потребност от преосмисляне на инструментариума за ефективен парламентарен
контрол както върху процеса на подготовка, така и върху процеса на преговори по
основните политики на Съюза.
Конституиране на специализирана парламентарна комисия
Процесът на преговори за присъединяване към ЕС е отправна точка за създаване още в
подготвителната фаза на специализирана комисия към законодателния орган, която има
функцията да упражнява парламентарен контрол върху дейността на правителството.
Развитието на специализираната структура преминава през три различни етапа.

4

http://193.109.55.11/?page=archive&lng=bg&nsid=10&obj=l&s=13, консултиран на 2.04.2010 г.
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ХХХVІІІ-то Народно е събрание първото, което създава специализирана постоянна
парламентарна комисия – Комисия по европейска интеграция5. Решението за създаване
на специализирана постоянна комисия е пряк резултат на заявения ключов приоритет
за страната от излъченото след предсрочните парламентарни избори през април 1997
година мнозинство на ОДС – ускоряване на процеса на присъединяване на България
към Европейския съюз. По своята същност създадената специализирана парламентарна
структура е аналогична на съществуващите в страните членки и страните кандидатки
постоянни комисии, функциониращи в рамките на законодателния орган. Правилникът
за организация и дейността на Тридесет и осмото НС обаче не предвижда специален
ред за работа на новата структура. Избирането на членове на комисията следва общия
ред за постоянните парламентарни комисии6. В задачите на Комисията по европейска
интеграция акцентът е поставен върху общата координация върху законодателния
процес с цел оптимизиране на подготовка на актовете, необходими за хармонизиране
на българското законодателство с европейското и контрола върху първата фаза на
преговорите за членство (март 2000 – юни2001 г.).
Следващата легислатура въвежда основни промени в подхода на конституиране на
Комисията по европейска интеграция. Тридесет и деветото Народно събрание, чиито
мандат (юли 2001 – юни 2005 г.) съвпада с процеса на интензивни преговори за
членство в ЕС, избира нов подход към определянето на състава на комисията. В
резултат на общите избори от юни 2001 година над половината от състава на
Народното събрание е променен. Макар и да запазва принципа на квотното
представителство на парламентарните групи в състава на Комисията по европейска
интеграция, с цел да се преодолее дефицитът на парламентарен опит и експертиза,
Правилникът за организацията и дейността на ХХХІХ Народно събрание предвижда
възможността всеки народен представител да може да бъде избиран в най-много две
парламентарни комисии, както и в Комисията по европейска интеграция7. Така от 35
членния състав на комисията за целия период на нейното функциониране, поече от
поливината депутати са участвали едновременно в работата на още две други
парламентарни комисии (12 са били членове и на Комисията по външна политика,
отбрана и сигурност, 4 са били членове и на Комисията по бюджет и финанси, 3 на
Комисията по правни въпроси, и т.н.).8 В същото време, от конституираните 21
постоянни комисии, депутатите от Комисията по европейски въпроси не са били
едновременно членове само на Комисията по култура и Комисията по транспорт и
телекомуникации. В допълнение, Правилникът урежда специален режим за вземане на
решения от Комисията по европейски въпроси - всяка от парламентарните групи има
по един глас и решенията се вземат с единодушие9.

Четиридесетото Народно събрание - последната легислатура, предмет на настоящия
анализ - връща подхода, пъзприет от ХХХVІІІ НС: комисията по европейска
5

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Обн., ДВ, бр. 44 от 03.06.1997 г.; изм.
и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 17 от 2000 г.; изм., бр. 32 от 2001 г., бр. 61 от 10.07.2001 г.
6

Чл. 19. (1) При определяне на състава на постоянните комисии се запазва съотношението между
съставите на парламентарните групи, ПОДНС; Обн., ДВ, бр. 44 от 03.06.1997 г.;
7

Чл. 18 (1) от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Обн.,ДВ,бр.69 от 7
август 2001 г.; изм. и доп.,бр.86 от 2001 г., бр.90 от 24 септември 2002 г.
8

http://193.109.55.11/?page=archive&lng=bg&nsid=5&term=adhoc&action=show&gid=98, консултиран на
2.04.2010 г.
9

Чл. 27 (3) от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Обн.,ДВ,бр.69 от 7
август 2001 г.; изм. и доп.,бр.86 от 2001 г., бр.90 от 24 септември 2002 г.
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интеграция е постоянна, но нейният състав отразява принципа на квотното
представителство, а депутатите не могат да членуват в повече от две парламентарни
комисии10. Възстановява се и общият режим за вземане на решения в комисията с
мнозинство от присъстващите11. По време на Четиридесетото Народно събрание
съставът на Комисията по европейска интеграция включва 20 депутати, като
съотношението на членския състав е определено съобразно числеността на
парламентарните групи (7 депутати от Коалиция за България, 4 от НДСВ, 3 от
Движението за права и свободи, по двама депутати от Атака и ОДС, и по един депутат
от ДСБ и БНС). Само пет от членовете й са били част от състава на Комисията по
европейска интеграция в предходното Народно събрание12.
Развитие на правомощията на специализираната парламентарна комисия
Развитието на функциите и правомощията на Комисията по европейска интгерация е
пряко отражение на етапите, през които преминава страната в хода на
предприсъединителния процес.
В периода на работа на ХХХІХ Народно събрание функциите на Комисията по
европейска интеграция са свързани изцяло с осъществуването на конторл относно
съответствието на приеманото законодателство с ангажиментите по хармонизирането
му с еропейското. За разглеждане в комисията се разпределят всички проекти на
законодателни актове, определени като реревантни на процеса от Министрески съвет,
по които тя следва да се произнесе с единодушие. Без изрично да е получила статут на
водеща парламентарна комисия, ключовата й позиция в процеса се гарантира от
процедурните разпоредби: в случай, че комисията не постигне единодушно решение по
разглеждания законопроект председателят на Народното събрание изпраща
законопроекта или въпроса за разглеждане във водещата комисия или в
пленарна зала13. Предвиден е и специален режим за обсъждане в пленарна зала
на законопроект, по който е постъпило решение на Комисията по европейска
интеграция – възприет е паритетния принцип за изказване на само един
представител на парламентарна група14.

Във връзка с присъединяването на България към ЕС настъпват промени, които имат за
цел да отразят новата външнополитическа ситуация, както и ангажиментите и
отговорностите за страната, съпътстващи пълноправното членство. ХХХІХ-то Народно
събрание приема промени в Конституцията на Република България, които уреждат
механизма за парламентарен контрол върху дейността на правителството в контекста

10

Чл. 18 (1) и чл. 19 (1) от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание,
Обн.,ДВ,бр.69 от 23 август 2005 г.; изм. и доп.,бр.74 от 13 септември 2005 г.
11

Чл. 27 (3) от от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Обн.,ДВ,бр.69 от 23
август 2005 г.; изм. и доп.,бр.74 от 13 септември 2005 г
12

http://193.109.55.11/?page=archive&lng=bg&nsid=5&term=adhoc&action=show&gid=171, консултиран на
2.04.2010 г.
13

Чл. 27 (3) от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Обн.,ДВ,бр.69 от 7
август 2001 г.; изм. и доп.,бр.86 от 2001 г., бр.90 от 24 септември 2002 г.
14

Чл. 45 (1) от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Обн.,ДВ,бр.69 от 7
август 2001 г.; изм. и доп.,бр.86 от 2001 г., бр.90 от 24 септември 2002 г.
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на пълноправното членство на страната в ЕС15.
В свое Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на НС Четиридесетото Народното събрание прави някои изменения, които се
състоят в промяна на наименованието и част от функциите на Комисията по европейска
интеграция, в предвиждане на механизъм за упражняване на парламентарен контрол по
европейските въпроси от Народното събрание и създаване на правила, уреждащи
връзките и участието на членовете от Европейския парламент от Република България в
дейността на Народното събрание16.
Комисията по европейска интеграция е преименувана в Комисия по европейските
въпроси. Освен това към Комисията по европейските въпроси е създадена постоянно
действаща подкомисия, която има за цел да следи за правилното и навременно
усвояване на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз.
Новото наименование на Комисията отразява и новите функции, които й се възлагат, а
именно да осъществява парламентарен контрол по въпросите, свързани с ЕС.
Функциите на Комисията по европейските въпроси се променят в следните насоки17:
Основната функция на Комисията се състои в упражняване на контрол върху участието
на правителството в процеса на вземане на решения в институциите на ЕС посредством
изготвяне на становища по проекти на нормативни актове на институциите на ЕС,
приемани с участие на българското правителство. В годишната проргарама за 2007
година са включени 67 наблюдавани проекти за нормативни актове на институциите на
ЕС18. Във връзка с функцията на Комисията по европейски въпроси да упражнява
парламентарен контрол върху участието на правителството в процеса на вземане на
решения в ЕС, НС разработва следния координационен механизъм. Министерският
съвет е задължен да внесе в Народното събрание Годишната си програма за участие на
Република България в процеса на вземане на решения на ЕС, която е основана на
Годишната законодателна и работна програма на Европейската комисия и на
програмата на Европейския съвет. Въз основа на нея Комисията по европейски въпроси
в сътрудничество с останалите постоянни комисии изготвят предложение за Годишна
работна програма на Народното събрание по европейските въпроси, съдържаща списък
на проектите за актове на институциите на ЕС, върху които Народното събрание
осъществява наблюдение и контрол, и която се приема в пленарно заседание от
Народното събрание. Министерският съвет внася проектите за актове, включени в тази
работна програма, заедно с мотивирано становище, което съдържа кратко описание на
акта, първоначална позиция, основана на оценка на интересите на страната и
отражението на акта върху тях, както и информация за процедурата по приемането и
датите на обсъждане на проекта от институциите на ЕС. Съгласно процедурата
председателят на НС разпределя тези документи на Комисията по европейски въпроси
15

Чл. 105 (3) от Конституцията на република България (Нова, ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Министерският съвет
информира Народното събрание по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република
България от нейното членство в Европейския съюз.
(4) (Нова, ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Когато участва в разработването и приемането на актове на Европейския
съюз, Министерският съвет информира предварително Народното събрание и дава отчет за своите
действия.
16

Правилник за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Обн.,ДВ,бр.69 от 23
август 2005 г.; изм. и доп., бр.74 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г. и бр. 18 от 2007 г.
17

Правила за организацията и дейността на комисията по европейските въпроси от 22 март 2007 г.
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http://kei.parliament.bg/pub/cW/171Spravka%2008-05%20-%2005-07.xls, консултиран на 2.04.2010 г.
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и на съответните постоянни комисии, в чийто ресор попадат проектите на актове на ЕС.
Комисията по европейски въпроси обсъжда проектите за актове на институциите на ЕС
и становищата към тях, след постъпване на докладите на другите постоянни комисии.
Въз основа на информацията, внесена от Министерски съвет и на постъпилите доклади
на другите комисии, Комисията изготвя доклад и го представя на председателя на НС,
който от своя страна го изпраща на МС.
Така създаден координационният механизъм позволява съгласуване на българската
национална позиция, без обаче становището на парламента да има силата на обвързващ
преговорен мандат за изпълнителната власт. Задължението на Министерски съвет е
ограничено да текущото предоставяне на НС цялата информация за проектите на
актове на ЕС, отнасящи се до ангажиментите на България произтичащи от членството,
както и за представяне на отчет от страна на министър-председателя за развитието на
европейските политики и приетите от България позиции за всеки изтекъм шест-месечен
период.
Комисията по европейски въпроси обсъжда и приема становища по стратегически
въпроси на развитието на политиките на Европейския съюз (Зелени и Бели книги на
Европейската комисия и др.), по годишната Законодателна и работна програма на
Европейската комисия, както и по други документи на институциите на ЕС, които
нямат нормативен характер.
Комисията осъществява и наблюдение за прилагането на принципите на
субсидиарността и на пропорционалността в работата на европейските институции. В
рамките на последната сесия на Четиридесетото Народно събрание Комисията по
европейски въпроси е разгледала и приела 47 доклада по съотвествието19.
Освен това с присъединяването на Република България към ЕС от 1 януари 2007г.,
функциите на Комисията по произнасяне относно съответствието на законопроектите с
достиженията на общностното право отпадат. Тази дейност се осъществява изцяло от
съответните секторни комисии, разглеждащи законопроектите, които транспонират
нормативни актове на ЕС, подлежащи на въвеждане в националното законодателство.
За целия перидо
Народното събрание упражнява парламентарен контрол върху дейността на
правителството в ЕС чрез изслушване на доклад на министър-председателя в началото
на всяко председателство на ЕС за участието на България в ЕС по време на
предходното председателство и за задачите, които българската страна си поставя за
текущото председателство. Предвидена е и възможност за провеждане на изслушване
на министър-председателя относно позицията на България в предстоящи заседания на
Европейския съвет. Със създаването на тези правила се цели да се ангажира участието
на Народното събрание в процеса на упражняване на парламентарен контрол по
въпроси от важно политическо значение за нашата страна.
Част от промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
засягат контактите и участието на членовете на Европейски парламент от Република
България в работата на Народното събрание. В тази връзка се предвижда възможност за
членовете на Европейския парламент да участват с право на съвещателен глас в
заседанията на парламентарните групи в съответствие с партийната им принадлежност
или политическата им ориентация.
19
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Членовете в Европейския парламент имат право да участват и в заседанията на
Комисията по европейски въпроси с право на съвещателен глас. Те могат да участват и
в заседания на другите постоянни комисии по покана на техните председатели.
Освен това членовете на Европейския парламент могат да участват без право да
гласуват в онези пленарни заседания, в рамките на които Народното събрание
упражнява правомощията си по контрол върху министър-председателя във връзка с
позицията на България в заседанията на Европейския съвет или във връзка с участието
на България в политическия живот в ЕС. Важно е да се отбележи, че тези форми на
участие на членовете на Европейския парламент в работата на Народното събрание
влизат в сила след провеждане на изборите за Европейски парламент, тъй като след
този момент мандатът на народен представител и на член на Европейския парламент
стават несъвместими. В тази връзка, макар и разполагайки с ограничени възможности
за участие на евродепутатите в работата на Народното събрание се цели да се създадат
условия за контакти, обмен на информация и сътрудничество между представителите
на България в Европейския парламент и народните представители.
Развитието на функциите на българския парламент в контекста на пълноправното
членство на страната в ЕС следват общия модел на институционална европеизация,
основаващ се на създаването на специализирана парламентарна комисия и въвеждането
на формални правила за парламентарен контрол върху дейността на изпълнителната
власт. Ограничената практика и неразвитата система за парламентарен контрол все още
определят българския парламент като легислатура със слабо влияние в европейския
политически процес.
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Европеизация на партийните програми на
политическите партии в България
Сравнителен анализ преди и след присъединяването към ЕС
Петя Александрова
В средата на 90-те години на миналия век членството в Европейския съюз (ЕС) се
превърна в национален приоритет за България, следван от редица правителства,
разположени в различни части на ляво-десния политически спектър. Стремежът да се
създаде функционираща пазарна икономика и правова демократична държава беше
неизменно свързан с Европа и примера на западните страни от стария континент. На 1ви януари 2007г. България се присъедини към ЕС, но тригодишното членство е
помрачено от сянката на неразрешени вътрешни проблеми. В тази обстановка
политическият еквивалент на работещи държавни институции и добро управление
продължава да се материализира в понятията европейско развитие, европейски модели,
европейски норми и т. н. Българските партии, които в началото на прехода бяха
градени по западни модели, биваха спонсорирани от западни фондации и получаваха
своята легитимност отвън, продължават да се подлагат на влиянието на Европа. Днес,
когато повечето от тях са и членове на различните европейски политически семейства и
държавната интеграция в европейски структури е достигнала по-високо ниво, процесът
на европеизация не е загубил своето значение, а все още се усеща осезаемо.
Интересен е въпросът дали постигането на заветната цел – еврочленството е довело до
нов начин на възприятие на Европа и себе си в тази Европа от страна на българските
партии. За да му се отговори е необходимо да се противопоставят периодите
непосредствено преди и след януари 2007г. По този начин не се разглежда развитието
на партийната европеизация в България по време на целия преход, а се търси отговор
на въпросите какво представлява европеизацията на българските партии в контекста на
края на предприсъединителния процес и началото на членството и ключов момент ли е
влизането в ЕС за промени във европейското възприятие и поведение на тези
политически единици. За целта ще бъдат изследвани програмите на най-значимите
партии в България за националните парламентарни избори от 2005г. и 2009г. Анализът
е балансиран от факта, че присъединяването към ЕС е точно в средата на периода, а
обхватът на широк спектър от партии осигурява надеждност и валидност при
обобщаване европеизацията на партиите в България като цяло.

Европеизация – понятие, приложение и метод на изследване
Европеизацията като научна област е сравнително нова дисциплина. Тя се формира в
началото на 90-те години на ХХ век, като изследванията значително се увеличават с
настъпването на ХХІ век (Featherstone 2003, Parsons 2007, Goetz & Meyer-Sahling 2008,
Hix & Goetz 2000). В научните среди все още не съществува установена дефиниция на
понятието, но една от най-изчерпателните и утвърдили се е тази на Радаели от 2000г.,
където той твърди, че става дума за: „процес на (а) изграждане, (б) разпръскване и (в)
институционализация на формални и неформални закони, процедури, политически
парадигми, стилове, „начини на правене на неща” и споделени вярвания и правила,
които първо биват дефинирани и консолидирани по време на изграждането на решения
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в ЕС и след това внедрени в логиката на дискурсите, идентичностите, политическите
структури и публични политики в отделните страни”. Това определение представя
европеизацията като процес протичащ на три нива: европейско, където правилата,
практиките и т. н. биват създадени; междинно, където те упражняват натиск върху
вътрешнодържавните структури и единици; национално, където Европа вече е
пристигнала у дома. Втората и третата част от процеса могат да бъдат разглеждани и
като едно цяло: „навлизане на Европейски правила, директиви и норми във
вътрешнодържавните сфери” (Mair 2007: 156). В крайна сметка европеизацията се
проявява и като процес, и като постоянно променящ се резултат (Lewis 2005,
Anastasakis 2005). Не случайно Бьорцел и Рисе твърдят, че „въпросът вече не е дали
Европа има значение, а до каква степен, в каква посока, с каква скорост и в кой момент
във времето” (Börzel & Risse 2003: 60).
Тук трябва да се отбележи, че терминът европеизация не винаги е бил разбиран като
„ЕС-изация” (Radaelli 2003), особено при страните от пост-комунистическа Европа.
Копирането на различни социоикономически модели от Западния свят би могло да се
свърже с отделни страни, а не със Съюза като цяло. Не случайно в изследванията след
1989г. е трудно европеизацията да бъде отделена от демократизацията (Lewis 2005). Но
с приближаването на еврочленството влиянието, идващо от Европа, се приписва почти
изключително на институциите, законите и правилата на ЕС, а не на отделни държави
или други многонационални организации. Още повече, че никой друг национален или
над-национален субект не е успявал да окаже толкова силно влияние в най-новата
европейска история.
Европеизацията е процес, който протича като естествено следствие на „несъответствие”
между вътрешнодържавните и европейските процеси, политики и институции и може
да бъде възпрепятстван или спомогнат от външни намесващи се фактори (Börzel &
Risse 2003). Резултатът от това взаимодействие може да бъде с отрицателен или
положителен знак (Radaelli & Pasquier 2007). В първия случай, наречен отклонение, се
наблюдава отдръпване от Европа. Вторият има две степени: поглъщане в случай на
адаптация към европейските практики, норми и други и трансформация в случай на
коренна промяна на фундаменталната логика на политическото поведение. Възможно е
също да съществува състояние на инерция, при което да се отчете липса на каквато и да
било модификация (Radaelli 2003: 38). Накратко, влиянието на Европа може да бъде
разнопосочно, по-силно или по-слабо, както и да доведе до запазване на статуквото,
което при липсата на европеизация би поело друг ход на развитие.
Политическата европеизация бива директна и индиректна (Vink & Graziano 2007), като
ЕС оказва пряко влияние предимно върху национални (и регионални) институции от
законодателната, изпълнителната и съдебната власт (Goetz & Meyer-Sahling 2008,
Conant 2001) и политиките, които са в компетенциите на общността, например
транспорт и околна среда (Knill & Lenschow 2001). Политическите партии и партийните
системи, както и политиките, които се решават самостоятелно от националните
държави, като например гражданството (Checkel 2001), са предмет на непряко влияние,
което ги прави и по-сложни за изследване1.
Фокусът върху политически партии в това изследване не е случаен. Те са сравнително
нов предмет в изучаването на ефектите на европеизацията (Lewis 2008), особено в
Централна и Източна Европа. Причина за това е не само индиректният начин на
упражняване на влияние, а и тяхното често споменавано състояние на
1

Необходимо е да се отбележи, че границата между пряко и непряко влияние понякога е размита.
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неконсолидираност и битие в постоянно движение (Pridham 1999). Понякога дори
съществуването на ‘истински’ партии в тази част на света бива отричано (Ishiyama
2001). Този феномен е следствие от неспособността на Източна Европа да навакса
политическото развитие на западните си съседи за двайсет години демокрация.
Политическото наследство от началото на 20-ти век и комунистическите режими
играят важна роля, правейки партиите в тази част на Европа податливи на
чуждестранно влияние и по-слаби по отношение на изпълнението на критериите
отчетност и отзивчивост (Kitschelt et al. 1999). По тези причини, докато на Запад не
може да бъде отчетено никакво въздействие или само такова върху периферията на
партийната система, но не и върху ядрото, то „на Изток [...] ЕС несъмнено е бил
значителен фактор, оформящ прехода към демокрация като цяло и индиректно самите
партии” (Ladrech 2008: 149).
С наближаването и реализацията на еврочленството изучаването на европеизацията
също се задълбочава. Макар в определени случаи „ЕС-изацията” да е по-силна в
началото и по време на преговорния процес, днес с новата си роля на страни-членки с
равни права и задължения, партиите в Централна и Източна Европа са подложени на
европеизация по друг начин. Това не се отнася само до новите позиции в процесите на
вземане на решения на техните правителства и новата функция на техните парламенти,
а и до новите начини на самоопределение и самовъзприятие на тези партии.
Поради сложността на процеса на eвропеизация емпиричните изследвания,
публикувани досега, се фокусират върху една конкретна страна или само ограничени
сравнителни анализи между малък брой държави. Европеизацията в една страна зависи
преди всичко от неповторимите характеристики на националната държава. Както
твърди Анастасакис: „Европеизацията в различните страни може да се базира на едни и
същи екзогени принципи и употребата на едни и същи инструменти, но представлява
изключително национално упражнение на промяна и адаптивност” (Anastasakis 2005:
86). Затова преобладаването на изследвания върху единична страна не бива да се смята
за недостатък. Европеизацията би могла да бъде най-подходящото средство за
обосноваване на промени в националните дискурси, политически практики и
институции, „но само за отделен конкретен случай” (Octavia 2008: 280).
България е изключително интересен пример за изследване на европеизацията в Източна
Европа. Няколко особености на еврочленството и пътя към него правят българския
случай специфичен. Заедно с Румъния страната последна се присъединява към Съюза,
изоставайки от останалите централно- и източноевропейски кандидати. Периодът
между подписването на присъединителния договор и датата на присъединяване на
двете държави е по-дълъг отколкото при което и да било предишно разширяване2
(Phinnemore 2009). Поради незадоволително представяне на България и Румъния в
областите „качество на управлението и върховенство на закона”, както и
„функциониране на съдебните системи и публичните администрации” в
присъединителния договор е включена несъществуваща до този момент клауза,
позволяваща допълнително отлагане на членството (Noutcheva & Bechev 2008: 116,
Savkova 2006). Макар да не се стига до там, за да се осигури напредък в тези области,
през 2006 Европейската комисия създава Механизъм на сътрудничество и проверка,
който продължава да бъде в сила. Всички тези особености раждат идеята за „подсилени
условности” (enhanced conditionalities) при двете държави (Papadimitriou & Gateva
2009). В българския случай обаче спецификите не свършват дотук. Вследствие на
негативни доклади по споменатия механизъм, през ноември 2008г. 220 милиона евро от
2

България приключва преговорния процес през май 2004, а Румъния през декември същата година.
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предварително заделените за България по предприсъединителни програми биват
безвъзвратно загубени, а 340 милиона евро от оперативни програми и Структурните
фондове на ЕС – замразени (Vucheva 2008). Положителната оценка на българското
население спрямо този прецедент в историята на ЕС е резултат от реално възприятие на
съществуващите проблеми и критика към правителството. Прокрадва се мнението, че
Брюксел е единствената опозиция на управляващата в този момент тройна коалиция
(Oertel 2009). В опит да си спечели снизходителността на Комисията българският
премиер Сергей Станишев прави предложение европейски експерти да заемат
изпълнителни постове в България – инициатива, спечелила си названието „новият
колониализъм” (Economist 2009). Картината обрисувана в последния доклад от 22 юли
2009г. не е толкова мрачна, но все още провокира възгледа, че България не е
равностоен член в ЕС (COM (2009) 69). Затова и новото правителство на ГЕРБ
определя нуждата да се възвърне доверието на Европа като един от главните си
приоритети (ГЕРБ, 2009б). Всички тези особености говорят за българска
изключителност, а не просто „балканска изключителност”, както твърдят
Пападимитриу и Гатева (2009). Освен това податливостта на влиянието на ЕС върху
България определено се откроява, което предполага и силен отзвук върху
политическите партии. Дали това влияние е положително или отрицателно и дали то
трябва да бъде поощрявано или възпрепятствано е въпрос на индивидуална
интерпретация в зависимост от целите и идеите на политическите единици. Това
изследване няма да се се занимава с морална оценка на европеизацията, а само с
дълбочината и посоката на развитие на процеса.
Партийните програми са посочвани от редица учени като подходящ инструмент за
определяне нивото на европеизация на дадена партия (Ladrech 2002, Pridham 1999,
Pennings 2006). Тъй като изследваният период тук е кратък и не може да се очакват
промени в манифестите, ще бъдат сравнени предизборните програми за националните
избори през 2005г. и 2009г.3. Селекцията на партии е обширна, позволяваща да бъде
засегнат целият политически спектър, както и да бъдат взети под внимание всички
партии съществували поне за част от двата периода – преди и след присъединяването
към ЕС. Тя включва Атака, БСП, ГЕРБ, ДПС, ДСБ, НДСВ и СДС4. Към предизборните
програми ще бъдат приложени и количествени, и качествени показатели, за да се
подобри изчерпателността и валидността на анализа5. В количествената част ще бъдат
сравнени общият брой на изразите, отнасящи се към Европа (оттук нататък наричани
евроизрази), както и нивото на тяхното присъствие. Качествената част се фокусира
върху видовете евроизрази по категории в градация – от представяне на всичко
европейско като стремеж и цел, през осъзната принадлежност към Съюза и неговите
институции, до заемане на позиция към политиките на този Съюз. В качествената част
се включва и разглеждане новите раздели на партийните програми, появили се през
2009г. и имащи отношение към членството в ЕС.

3

Само при ГЕРБ програмите ще бъдат от 2007 и 2009, тъй като партията е създадена след изборите през
2005.
4

За улеснение на анализа програмата на Синята коалиция за избори 2009 ще бъде разглеждана като
съвместна програма на ДСБ и СДС, макар че коалицията включва още няколко по-малки партии.
5

Тук се прилага е класификацията, използвана от Хавлик и Викоупилова (Havlík & Vykoupilová 2008),
преработена и приспособена за българския случай.
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Количествен анализ
Таблица 1. Брой и процент на изразите, отнасящи се към Европа

Партия/ коалиция

2005

2009

Брой

%

Брой

%

Атака

8

0,87

12

0,42

БСП

19

0,62

20

0,60

ГЕРБ

195

0,79

199

0,94

ДПС

142

0,70

79

0,80

НДСВ

31

0,79

10

0,64

31

0,82

140

1,13

Синята

(ДСБ)

110

0,73

Коалиция

(СДС)

52

0,94

И седемте партии, изследвани тук, говорят по един или друг начин за ЕС в своите
програми. В процентно отношение броят на евроизразите може да бъде сравняван, тъй
като той варира между 0.60% и малко над 1% (изключение прави само Атака през
2009г., където процентът е значително по-нисък). При по-голямата част от партиите се
отчита покачване на процента: ГЕРБ, ДПС и Синята коалиция. При БСП спадът е
толкова незначителен, че реално няма промяна. При НДСВ на пръв поглед има спад, но
това е вероятно резултат от краткостта и обширността на общата програма от 2009г.
Ако обаче се сравнят програмата от 2005г. с икономическата програма от 2009г., които
са с почти еднаква дължина, процентът на евроизразите слабо се покачва.
Следователно, може да се твърди, че при НДСВ, както при БСП не е настъпила
значителна промяна. Атака е единствената партия, при която изразите, отнасящи се към
Европа, намаляват с повече от 50%. Този факт не е случаен. Като националистка
формация, може да се очаква европеизацията при Атака да бъде доста по-ниска или
въобще да отсъства. Съпоставимият с другите партии процент от 2005г. е може би
следствие от приближаването на еврочленството и неизбежната необходимост да се
заеме строга позиция по въпроса в програмата.
Таблица 2. Европа: ниво на присъствие

Партия/
коалиция

2005

2009

разпръснато

концентрирано

разпръснато

концентрирано

Атака

ниско

липсва

ниско

липсва

БСП

високо

липсва

високо

ниско

ГЕРБ

високо

средно

високо

средно-високо

ДПС

високо

ниско

средно-високо

високо

НДСВ

високо

ниско

високо

ниско

високо

липсва
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Синята

(ДСБ)

високо

ниско

Коалиция (СДС)

високо

ниско

високо

средно-високо

От гледна точка на ниво на присъствие, евроизрази, дори и разпръснати, се срещат
много малко единствено при Атака, поради общият им малък брой. При всички
останали партии разпръснатото ниво на присъствие е високо през 2005г. и се запазва
такова и през 2009г. Концентрация на европейско влияние в определени области се
отчита слабо през 2005г., а при БСП, както и при Атака дори липсва. Ситуацията е
различна само при ГЕРБ, но това се обяснява с факта, че използваната програма е от
средата на 2007г. През 2009г. по-голямата част от партиите, конкретно БСП, ГЕРБ,
ДПС, и членовете на Синята коалиция вече не само споменават Европа на места, а и
разгръщат по-задълбочено отношението на ЕС към разглеждания проблем или
описваната сфера на работа. Макар нивото на концентрирано присъствие да е коренно
различно при тези партии (наистина високо то е само при ДПС), при всички се отчита
покачване спрямо последната програма преди идването на еврочленството. Найевропеизираните части на програмите са тези, говорещи за европейските Структурни и
Кохезионни фондове, селското стопанство и външната политика.

Качествен анализ
Общото присъствие на евроизрази не е достатъчно, за да се определи реалната
европеизация на една програма, защото то не може да разкрие вида на процеса и
начина, по който европейското влияние рефлектира върху програмите. Затова
евроизразите трябва да бъдат разделени по категории. В изследваните текстове се
очертават три: (1) „Модел Европа” – изрази, в които Европа е стандарт, модел,
отправна точка за сравнение, степен на развитие, (2) „ЕС” – изрази, където се
споменава самият Съюз или неговите институции и страни-членки и (3) „Политики на
ЕС” – изрази, при които се визират конкретни политики на Съюза или инструменти, с
които той си служи. Тези три категории се подредени в градация – при първата ЕС още
е нещо външно, към което България се стреми, при втората – той вече е факт, но без да
има конкретна форма, а при третата се превръща в ясни политики, в които България
участва дейно и по въпросите на които взема отношение. В допълнение на това се
забелязва, че точките в програмите, които обикновено са обособени в раздели, търпят
изменения, т.е. появяват се нови или изчезват стари раздели. В това отношение е важно
да се отбележи дали има новопоявили се или изчезнали раздели, свързани с
интеграционния процес. Тъй като картината на качествения анализ е доста позаплетена, партиите ще бъдат разгледани поотделно.
Таблица 3. Видове изрази, отнасящи се към Европа (брой)

Партия/
коалиция

2005

2009

Модел
Европа

ЕС

Политики
на ЕС

Модел
Европа

ЕС

Политики
на ЕС

Атака

5

3

0

3

6

3

БСП

3

9

7

4

7

9

ГЕРБ

38

102

55

36

91

72

ДПС

16

75

51

8

40

31
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НДСВ
Синята

9

15

7

(ДСБ)

25

50

35

Коалиция (СДС)

14

25

13

3

5

2

3

6

22

16

70

54

Таблица 4. Видове изрази, отнасящи се към Европа (в процент от целия текст)

Партия/
коалиция

2005

2009

Модел
Европа

ЕС

Политики
на ЕС

Модел
Европа

ЕС

Политики
на ЕС

Атака

0,55

0,33

0,00

0,11

0,21

0,11

БСП

0,10

0,29

0,23

0,12

0,21

0,27

ГЕРБ

0,15

0,41

0,22

0,17

0,43

0,34

ДПС

0,08

0,37

0,25

0,08

0,41

0,32

НДСВ

0,23

0,38

0,18

0,19

0,32

0,13

0,08

0,16

0,58

0,13

0,57

0,44

Синята

(ДСБ)

0,17

0,33

0,23

Коалиция (СДС)

0,25

0,45

0,23

Таблица 5. Нови раздели през 2009, свързани с интеграционния процес

Партия/
коалиция

2009

Атака

Земеделие и селско стопанство

Коалиция
за Земеделие
България (БСП)
Силна държава – отговорни институции
Надеждна правозащитна система
Нулева толерантност към корупцията
ГЕРБ

Регионална политика

ДПС

няма

НДСВ

Прозрачно и ефективно управление
специални мерки за прозрачност

на

еврофондовете,

Синята Коалиция За свободно движение на хора, стоки и капитали
(ДСБ и СДС)
Силна европейска политика за българските граждани
Факт при Атака е, че през 2009г. за разлика от 2005г. има изрази от категорията
политики на ЕС, но в другите две категории се наблюдава значителен спад в процентно
отношение. Това още веднъж потвърждава направеното по-горе заключение, че след
като еврочленството е факт, то не може да бъде напълно игнорирано, но тъй като то
вече не е този консенсусен национален приоритет, вниманието на една
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националистическа партия към него спада. В програмата от 2009г. се появява нов
раздел, посветен на земеделието. През 2005г. то е само споменато като национален
приоритет. Макар по-голямата част от този раздел да е вътрешнополитическа, се
споменава необходимостта от създаване на „специална извънправителствена агенция за
еврофондовете”. Поради загубата на пари от европейските фондове, които биха били в
полза на държавата, Атака се обявява за по-добро управление на тези средства.
Следователно европеизацията влияе на националистическата партия дотолкова,
доколкото посоката и предметът на това влияние съвпадат с дефинираните национални
интереси.
При БСП през 2009г. се забелязва минимален спад на изразите в категорията „ЕС” и
покачване в „Модел Европа” и „Политики на ЕС”. Вероятно фактът, че еврочленството
се е материализирало води до малко по-висока конкретизация на политиките и
инструментите на Съюза, но разликата е твърде малка, за да се правят големи
заключения. Важен момент е, че в началото на програмата от 2009г. е включена
равносметка, започваща с постигането на заветната национална цел – влизане в ЕС.
Това би могло да бъде отчетено като стъпка в посока европеизация, но не е
задължително траен феномен, който ще продължи да преобладава. През 2009г. се
появяват няколко нови раздела, които могат да бъдат свързани с интеграционния
процес: „земеделие”, „силна държава – отговорни институции”, „надеждна
правозащитна система” и „нулева толерантност към корупцията”. През 2005г. селското
стопанство е само споменато като приоритетна цел на развитие на икономиката, а
четири години по-късно тази цел е разгърната в желанието да се гарантира
„реализиране на европейския модел” в земеделието. Останалите три раздела са косвена
последица от Механизма на сътрудничество и проверка. Факт е, че проблемите в тях са
съществували и преди влизането на България в ЕС, но, подчертавайки ги в своите
доклади, Европейската комисия ги прави политически забележителни и ги поставя на
дневен ред. Високото доверие на българите в европейските институции (Eurobarometer
68, 2007: 36) подтиква БСП като водещ коалиционен партньор в правителството 20052009г. да отговори на този натиск, отделяйки значително внимание на проблемните
опорочени институции, неработеща съдебна система и високо ниво на корупция в
своята предизборна програма.
Макар програмата на политическа партия ГЕРБ за националните избори през 2009г. да
е преработен вариант на програмата от 2007г., писана преди тогавашните местни и
европейски избори, между двата текста има съществени разлики. Нивото на
евроизразите и от трите категории е по-високо през 2009г., като в „Политики на ЕС”
покачването е значително. За разлика от 2005г. вече не желанието за постигане на
средноевропейски нива на развитие мотивира за промяна, а условията, наложени от
неизпълнението на определени норми на ЕС. Конкретизацията на европейските
политики и инструменти се разширява като обем, но и в двата текста се набляга на
еврофондове, Лисабонска стратегия, ЕРМ-ІІ, Обща селскостопанска политика, Обща
външна политика и политика на сигурност, европейската транспортна система,
оперативни програми, някои конкретни директиви, политически рамки, бели или
зелени книги на Европейскта комисия и преговорни глави. За малко повече от две
години членството е оказало своето влияние. То не е нещо съществуващо изобщо, а има
конкретни измерения, диапазонът и броят на които се разширява. Единственият нов
раздел през 2009г. е регионална политика. Неговото включване може да се тълкува като
следствие на европеизацията, тъй като интерпретацията му е свързана с европейски
практики (децентрализация и финансова помощ на регионална основа).
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Програмата на ДПС от 2009г. е конструирана различно от подробния и всеобхватен
документ от 2005г. – тя съдържа кратка обща информация и задълбочаване върху три
приоритетни области: образование, земеделие и национална сигурност. Въпреки това
съкращение, може би поради фокуса върху сфери, пряко или косвено свързани с ЕС се
наблюдава покачване на броя на евроизразите в категориите „ЕС” и „Политики на ЕС”,
а броят на тези в „Модел Европа” остава непроменен. Съюзът присъства като
лайтмотив почти навсякъде, но най-вече в разделът земеделие – резултат от
финансовата помощ, която Общата аграрна политика може да предложи на българските
фермери. Под влиянието на европеизацията тази типична за ДПС сфера излиза още
повече на преден план. Освен това, макар когато се говори за необходими реформи, те
да не се споменават като изисквания на ЕС, доминирането на темата усвояване на
еврофондове по установените правила, несъмнено се свързва с „недоволството” на
Европа от докладите по Механизма на сътрудничество и проверка. Интересно е, че
текстът от 2005г. подчертава новите възможности, които приближаващото членство ще
донесе и желанието те да бъдат оползотворени правилно, докато този от 2009г. набляга
на спешната необходимост формалното вече членство да бъде превърнато в реално и
работещо. Социоикономически елементи като подобряване на конкурентоспособността
на българската икономика на европейския пазар, необходимост да се работи за
приемане на еврото, постигане на целите на Лисабонската стратегия и други се
появяват през 2009 като резултат на присъединяването.
При НДСВ се наблюдава спад на евроизразите в категориите „Модел Европа” и „ЕС” и
в общата, и в икономическата програма. В сравнение с програмата от 2005г., вземането
на отношение по политиките на ЕС е малко по-слабо в общата програма от 2009г., но
значително по-застъпено в икономическата. Повечето от изразите се отнасят към
Структурните фондове и еврото. Първото е отражение на спрените и замразените
европейски средства, докато второто е по-скоро резултат от стабилността на еврото по
време на международната финансова криза и желанието на България да се присъедини
към Еврозоната. Следователно, в първия случай личи директно влияние на
европеизация, а във втория тя е намесващ се фактор. Както и при коалиционния
партньор БСП, при НДСВ през 2009г. също се наблюдава ретроспективен поглед към
осъщественото членство, заменящ разговора за „европейското бъдеще” от 2005г. Друга
разлика е появата на нов раздел в общата програма – „Прозрачно и ефективно
управление на еврофондовете, специални мерки за прозрачност”, като на „прозрачност”
и „отчетност” се набляга и в двата текста от 2009г. Тук отново може да бъде направена
асоциация със спрените и замразени еврофондове. Макар и темата да е присъствала и
преди, през 2009г. изразите са доста по-специфични, т.е. директен отговор на
порицанието на вътрешните проблеми от страна на Комисията.
При Синята коалиция процентните стойности на изразите, отнасящи се към ЕС и
неговите политики значително се повишават в сравнение с програмите на ДСБ и СДС
от 2005г. До определена степен това се случва за сметка на „Модел Европа”, където
широките и неясни понятия от типа на „европейския цивилизационен и културен
модел” (ДСБ) или „нормална европейска страна” (СДС) значително намаляват.
Следователно Синята коалиция показва, че нейният поглед към Европа преминава от
нещо, към което България се стреми, към по-реална представа за Съюза и ролята на
страната в него. Най-често споменаваните политики и практики на ЕС през 2005г. са
Общата външна политика и политика на сигурност, предприсъединителните фондове,
критериите от Маастрихт и Общата аграрна политика, допълнени през 2009г. от
Европейския икономически и монетарен съюз, европейските фондове от Оперативни
програми, Структурните и Кохезионни фондове и Лисабонския договор. През 2005г и
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ДСБ, и СДС говорят за приноса си към усилията, направени за постигане на
еврочленство. През 2009г. това е заменено от два нови раздела: „За свободно движение
на хора, стоки и капитали” и „Силна европейска политика за българските граждани”.
Присъствието им подчертава, че в условията на осъществено еврочленство ЕС трябва
да играе роля не само в определени области, а и в политиката в България като цяло. На
Европа вече не се гледа на нещо, към което страната трябва да се придържа заради
самата нея, а и защото произтичащите от понятието Европа характеристики се считат за
необходими или полезни за страната и това обстоятелство се поставя на първо място, а
европейската им природа идва едва след това. Това означава стъпка към нормализация
на Европа у дома като факт, който трябва да бъде вземан под внимание и интегриран
във вътрешнополитическите измерения.

Заключение
Направеният анализ на партийни програми позволява да се твърди, че тенденция към
европеизация съществува при всяка една от изследваните партии в периода 2005-2009г.
Тази тенденция се проявява най-вече в увеличения цялостен брой на изразите,
отнасящи се към процеса на европейска интеграция при повечето от партиите, в
частност при членовете на Синята коалиция, ГЕРБ, ДПС и НДСВ6. Единствено при
националистическата формация Атака тази посока на развитие е обърната. Широко
застъпеното разпръснато ниво на присъствие на евроизрази, видимо още през 2005г., се
запазва, докато концентрацията на Европа в определени политически области се
засилва до различна степен, освен при НДСВ и Атака, където остава непроменена.
Най-европеизираните части на предизборните програми са тези, които се занимават с
различните европейските фондове, селското стопанство и външната политика.
Проблемът с лошото управление на еврофондовете подсилва първите две области,
докато третата, макар и да е традиционно европеизирана сфера, сега добива по-голямо
значение в контекста на европейския опит да се създаде силна Обща външна политика
и политика на сигурност. Определени теми, като икономическа и финансова политика,
съдебна система, борба срещу корупцията и организираната престъпност могат да
бъдат разглеждани като частично европеизирани. Тук следприсъединителният
мониторинг от страна на Европейската комисия и критичните доклади, идващи от него,
са оставили своя отпечатък. Лекото повишаване на споменаването на икономически
европейски фактори и еврото са провокирани от международната финансова криза през
2008г. и стабилната позиция на европейската валута.
По отношение на възприятието на ЕС и България в него се наблюдава тенденция към
„опитомяване” или интегриране на европейски въпроси във вътрешнополитически
сфери, но тя все още е в зародиш. Странно е как при голяма част от изследваните
партии едновременно битуват комплекс за малоценност, отразен в желанието да бъдем
повече като Европа, и страстно отстояване на позицията на страната в ЕС (или
въображаемата такава). Вторият аспект като че ли надделява почти при всички, но
партиите все още не се занимават толкова с конкретните политики и инструменти на
Съюза, колкото с подчертаването на факта, че България вече е неотменна част от ЕС.
Следователно, следприсъединителното влияние на Европа е по-интензивно, но все още
се запазва по-силно на повърхността, отколкото в ядрото на партийните предложения и
позиции.
6

Ако се разгледа икономическата програма на НДСВ.

216

Използвана литература
Anastasakis O. (2005) The Europeanization of the Balkans.- Brown Journal of World
Affairs, vol. 12(1), 77-88.
Börzel T & Risse T (2003) Conceptualizing the Domestic Impact of Europe.- In:
Featherstone K & Radaelli C M (eds) The Politics of Europeanization. New York: Oxford
University Press, 57-80.
Checkel J T (2001) The Europeanization of Citizenship?- In: Cowles M G, Caporaso J &
Risse T (eds) Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change. Ithaca &
London: Cornell University Press, 180-197.
COM (2009) 69: Interim Report from the Commission to the European Parliament and the
Council on Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism.
Brussels:
Commission
of
the
European
Communities.
In:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0069:FIN:EN:PDF
(September,
2009).
Conant L (2001) Europeanization and the Courts: Variable Patterns of Adaptation among
National Judiciaries.- In: Cowles M G, Caporaso J & Risse T (eds) Transforming Europe.
Europeanization and Domestic Change. Ithaca & London: Cornell University Press, 97-115.
Economist (2009) A New Colonialism. In the Economist online edition:
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=13334121 (May, 2009).
Eurobarometer (2007) Eurobarometer 68. Fieldwork: September - November 2007. In:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/eb68_first_en.pdf (October, 2009).
Featherstone K (2003) Introduction: In the Name of ‘Europe’.- In: Featherstone K &
Radaelli C M (eds) The Politics of Europeanization. New York: Oxford University Press, 326.
Goetz K H & Meyer-Sahling J (2008) The Europeanisation of National Political Systems:
Parliaments and Executives.- Living Reviews in European Governance, vol.3(2)
http://www.livingreviews.org/lreg-2008-2 (July, 2009).
Havlík V & Vykoupilová H (2008) Two Dimensions of the Europeanization of Election
Programs: The Case of the Czech Republic.- Communist and Post-Communist Studies,
vol.41(2), 163-187.
Hix S & Goetz K H (2000) Introduction: European integration and national political
systems.- West European Politics (Special Issue Europeanised politics? European Integration
and National Party Systems), vol.23(4), 1-26.
Ishiyama J (2001) Sickles into Roses: The Successor Parties and Democratic consolidation in
Post-Communist Politics.- In: Lewis P G (ed) Party Development and Democratic Change in
Post-Communist Europe. The First Decade. London: Frank Cass, 32-54.
Kitschelt H, Mansfeldova Z, Markowski R & Tóka G (1999) Post-Communist Party
Systems. Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge: Cambridge
University Press.
Knill C & Lenschow A (2001) Adjusting to EU Environmental Policy: Change and
Persistence of Domestic Administrations.- In: Cowles M G, Caporaso J & Risse T (eds)
Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change. Ithaca & London: Cornell
University Press, 116-136.
217

Ladrech R (2002) Europeanization and Political Parties.- Party Politics, vol.8(4), 389-403.
Ladrech R (2008) Europeanization and the Variable Influence of the EU: National Parties
and Party Systems in Western and Eastern Europe.- Journal of Balkan and Near Eastern
Studies, vol.10(2), 139-150.
Lewis P G (2005) The EU and Party Politics in Central and Eastern Europe: Questions and
Issues.- In: Lewis P G & Mansfeldová Z (eds) The European Union and Party Politics in
Central and Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Mcmillan, 1-19.
Lewis P G (2008) Changes in the Party Politics of the New EU Member States in Central
Europe: Patterns of Europeanization and Democratization.- Journal of Southern Europe and
the Balkans, vol.10(2), 151–165.
Mair P (2007) Political opposition and the European Union.- Government and Opposition,
vol.42(1), 1–17.
Noutcheva G & Bechev D (2008) The Successful Laggards: Bulgaria and Romania's
Accession to the EU.- East European Politics and Societies, vol.22(1), 114-144.
Octavia A (2008) The Impact of Europeanization upon Party Systems in Slovakia and
Romania.- Transition Studies Review, vol.15, 273-280.
Oertel (2009) Die politische Entwicklung Bulgariens. Guest Lecture of Barbara Oertel in
Berlin Graduate School of Social Sciences, Spring Semester 2009.
Papadimitriou D & Gateva E (2009) Between Enlargement-Led Europeanisation and
Balkan Exceptionalism: An Appraisal of Bulgaria's and Romania's Entry into the European
Union.- Perspectives on European Politics and Society, vol.10(2), 152-166.
Parsons C (2007) Puzzling Out the EU Role in National Politics.- Journal of European
Public Policy, vol.14(7), 1135–1149.
Pennings P (2006) An Empirical Analysis of the Europeanization of National Party
Manifestos, 1960-2003.- European Union Politics, vol.7(2), 257–270.
Phinnemore D (2009) From Negotiations to Accession: Lessons from the 2007
Enlargement.- Perspectives on European Politics and Society, vol.10(2), 240-252.
Pridham G (1999) Patterns of Europeanisation and Transnational Party Cooperation: Party
Development in Central and Eastern Europe.- Paper for Workshop on European Aspects of
Post-Communist Party Development, ECPR Sessions, University of Mannheim, March 26-31,
1999.
In:
http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/jointsessions/paperarchive/mannheim/w10/pridham.pdf
(July, 2009).
Radaelli C M (2000) Wither Europeanization? Concept stretching and substantive change.European Online Paper, vol.4(8), http://www.eiop.or.at/eiop/texte/2000-008.htm (July,
2009).
Radaelli C M (2003) The Europeanisation of Public Policy.- In: Featherstone K & Radaelli C
M (eds) The Politics of Europeanization. New York: Oxford University Press, 27-56.
Radaelli C M & Pasquier R (2007) Conceptual Issues.- In: Graziano P & Vink M P (eds)
Europeanization: New Research Agendas. Houndmills [et al.]: Palgrave Macmillan, 35-45.
Savkova L (2006) More European than the Europeans: The Nature of the European Debate in
Bulgaria.- Paper presented at the epsNet Plenary Conference 2006: Europe in Context:

218

Debating
the
Project.
http://www.epsnet.org/Publications/2006Proceedings/pps/savkova.pdf (August 2009).

In:

Vink M P & Graziano P (2007) Challenges of a New Research Agenda.- In: Graziano P &
Vink M P (eds) Europeanization: New Research Agendas. Houndmills [et al.]: Palgrave
Macmillan, 3-20.
Vucheva E (2008) Bulgaria loses €220 million in EU money. In EUobserver:
http://euobserver.com/9/27174 (May, 2009).
Използвани изборни партийни програми и документи
Атака (2005) Програмна схема.
Атака (2009) Програма на партия АТАКА за парламентарни избори 2009.
ГЕРБ (2007) Нов десен договор за България.
ГЕРБ (2009а) Програма на ПП ГЕРБ за европейско развитие на България.
ГЕРБ (2009б) Програмна декларация на правителството на европейското развитие на
България, 27 юли.
ДПС (2005) Нови възможности – ново качество на живот.
ДПС (2009) От формално членство към реална интеграция в ЕС.
ДСБ (2005) За силна България в обединена Европа. Предизборна програма 2005.
Коалиция за България (2005) 10 ангажимента за социално отговорно управление.
Коалиция за България (2005) Предизборна платформа на Коалиция за България.
Разумно управление за стабилност и промяна.
НДСВ (2005) Управленски приоритети на НДСВ за периода 2005–2009г.
НДСВ (2009) Предизборна платформа на НДСВ. Живот по правилата – политиката, от
която се нуждае България.
НДСВ (2009) Професионализъм и модерни реформи в икономиката. Предизборна
икономическа програма 2009 – 2013.
Синята коалиция (2009) Предизборна програма на синята коалиция за избори 2009.
ОДС (2005) България – това си ти. Предизборна платформа на коалиция ОДС.

219

Европейски избори 2009: Образът на Европа в
българските медии
Благовеста Чолова
На 7 юни 2009 в България се проведоха вторите избори за Европейски парламент от
присъединяването на страната към Европейския съюз. Тези избори съвпаднаха с
изборите за национален парламент, проведени месец по-късно. Целта на нашето
изследване е да посочи спецификите на тази кампания по отношение на класическите
теории, свързани с европейския вот в други страни и да изтъкне особеностите на
българския контекст. За тази цел ние се спряхме на изследването на европейската
тематика по време на изборите, отразена в пет национални всекидневника: Труд,
Дневник, Сега, Стандарт и Монитор.
Какъв е образът на Европа, представен в българските медии? Имаше ли европейска
кампания и доколко бяха застъпени въпроси извън националната сфера? Кои бяха
акцентите на кампанията и основните разисквани теми? Каква информация получи
българския избирател относно ролята на европейска парламент и предстоящите задачи
на бъдещите евродепутати? - Ще се постараем да отговорим на тези въпроси като найнапред се спрем на теоретичния модел, който ще използваме като база за това
изследване, след което ще представим резултатите от обработката на данните чрез
качествен анализ на съдържанието. Последната част ще посветим на хипотезите
относно специфичните за българския случай параметри и динамиката на развитие на
образът на Европейските институции у нас.

Теоретична рамка
Изследванията, посветени на ролята на медиите в развитието на европейската
идентичност и тяхното влияние върху гражданите на Европейския съюз (ЕС) все още са
твърде оскъдни в сравнение с другите изследвания на европейска тематика. В
последните години бяха публикувани известен брой статии, които се опитаха да
компенсират тази липса1. Въпреки тези успешни опити, методологията на изследване
на кампанията за европейски избори все още не е изцяло разработена 2. В нашата статия
ние се спряхме от една страна на изработената вече схема за обработка на качествените
1

Meyer, Ch., “Political Legitimacy and the Invisibility of Politics: exploring the European Union’s
Communication Deficit”, Journal of Common Market Studies, 37(4), 1999, pp. 617-39 ; Anderson, P., Mc Leod,
A., “The Great Non-Communicator? The Mass Communication Deficit of the European Parliament and Its Press
Directorate”, Journal of Common Market Studies, 42 (5), 2004, pp. 897-917; Schlesinger, Ph., “Changing Spaces
of Political Communication: The Case of the European Union, Political Communication, 16 (3),1999, pp. 26379; Scharpf, F., Governing in Europe: Effective and Democratic, New York, Oxford University Press, 1999;
Banducci, S., Semetko, H., “Media, Mobilisation and European Elections”, представено на семинар на тема
Democratic Participation and Political Communication in Systems of Multi-Level Governance, University
college, Dublin 2004; Banducci, S., Semetko, H., “Media and Mobilisation in the 1999 European Parliamentary
Election” in Bond, M. (ed.), Europe, Parliament and the Media, London, Federal Trust, 2003, pp. 189-204
2

Van de Steeg, M., „Rethinking the Conditions for a Public Sphere in the European Union”, European Journal
of Social Theory, 5 (4), 2002, pp. 499-519; Meyer, Ch., “The Europeanization of Media Discourse : A Study of
Quality Press Coverage of Economic Policy Co-ordination since Amsterdam”, Journal of Common Market
Studies, 43 (1), 2005, pp. 121-48; Peters, B. et al., “ Seven national and Transnational Public Spheres: the case of
the EU, European Review, 13, 2005, pp. 139-60 Trenz, H.-J., “Media Coverage of European Governance:
Exploring the European Public Sphere in National Quality Newspapers”, European Journal of Communication,
19 (3), 2004, pp. 291-319
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данни и разпределянето им в отделни категории. От друга страна, аналитичната част на
това изследване се опира на по-широк кръг трудове, свързани с характеристиките на
изборите за европейски парламент3 т. нар. « second order elections », понятие, което се
свързва с възприемането на европейските избори като « второстепенни » от страна на
избирателите и което обяснява тяхната по-ниска избирателна активност и факта, че
гласуват предимно следвайки националните партийни разделения. Друг доказан
феномен е наказателният вот, който обикновено засяга партиите на власт по време на
изборите. С този наказателен вот («sanction vote»)4 избирателите упражняват натиск
върху правителството5 и дават сигнал (евентуално) за своето критично отношение към
властта6. Третият аспект, който с свързан с европейските избори, е сравнително високия
резултат на малките партии7, които понякога дори не са представени в парламента на
национално ниво (зелени партии, радикални движения). Тези формации обикновено
получават много по-висок резултат на европейските избори, тъй като се смята, че една
част от избирателите гласуват по убеждение, а не стратегически, както при
националните избори8.
Целта на нашия анализ е от една страна да определи по какъв начин и до каква степен
(количествено и качествено) европейската тематика е застъпена в българската преса
(петте всекидневника, които ние избрахме за нашето изследване). От друга страна ще
се опитаме да установим доколко трите споменати по-горе аспекта могат да се отнасят
до българския контекст по време на тези избори. Основния предмет на нашето
изследване не е само образът на « европейското » по време на кампанията и начинът, по
които той е повлиял на резултатите, но също и доколко можем да открием
характеристиките на европейските избори в българския контекст. Тази втора част на
нашето изследване ще ни помогне да определим по-ясно « специфичното » по
отношение на останалите страни и да разберем особеното взаимоотношение между
посланията на кампанията като цяло и крайните резултати.

Медии и изборни резултати.
Влиянието на медиите върху резултатите по време на тези избори е значително, ако
обърнем внимание на факта, че една голяма част от избирателите нямат ясна представа
3

Виж Reif, K., Schmitt, H., „ Nine Second-Order National Elections: A Conceptual Framework fort he Analysis
of European Election Results”, European Journal of Political Research, 8 (1), 1980, pp. 3-44 Reif, K.,
“National Electoral Cycles and European Elections 1979 and 1984”, Electoral Studies, 3, 1984, pp. 244-255;
1985; Marsh, M., “Testing the Second-order Election Model after four European elections”, British Journal of
Political Science, 28, 1998, pp. 591-607; van der Eijk, C. et al., “What voters teach us about Europe-wide
elections: what Europe-wide Elections teach us about voters”, Electoral studies, 15 (2), 1996, pp. 149-166
4

Reif, K., Schmitt, H., op. cit., p. 27-28; Kousser, T., „Retrospective voting and Strategic Behaviour in
European Parliament elections, Electoral studies, 23, 2004, pp. 1-21
5

Kieweit, D.R., Macroeconomics and Micropolitics: the Electoral Effects of Economic issues, University of
Chicago Press, 1983, pp. 52-57
6

Marsh, M., Franklin, M., Wlezien, C., “Attitudes toward Europe and referendum votes: a response to Siune and
Svensson, Electoral Studies, 13 (2), 1994, pp. 117-121; Marsh, M., “Testing…”, op.cit., p. 594 ; виж също
Oppenhuis, E. et al., “The party context: outcomes” in van der Eijk, C., Franklin, M. (eds), Choosing Europe?
The European Electorate and national Politics in the Face of Union, University of Michigan Press, Ann Arbor,
1996;
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Oppenhuis et al., op. cit., p. 76; Reif, K., Schmitt, H., op. cit., p. 27
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Reif, K., Shmitt, H., op.cit. ; Cox, G., Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral
Systems, Cambridge University Press, 1997
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за кого ще гласуват в началото на кампанията9. Начинът, по който нашите медии
представят значението на тези избори пък оказва влияние върху онази част от
българите, които още не са решили дали ще гласуват (26%)10. Изследванията показват,
че телевизията и радиото остават основните източници на информация за огромна част
от избирателите (80% телевизия, 30% печатни медии, 30% радио)11. Тези
социологически изводи, които важат не само за европейските, но и за националните
избори, придобиват още по-голямо значение като се вземе предвид недостатъчното
познаване на европейските структурни дебати в България12- една нова страна-членка,
без изградени традиции на европейско ниво. Както можем да се убедим от
статистиките, ролята на медиите е ключова и двата аспекта- представяне на значението
и важността на тези избори и информация относно европейската програма на отделните
партии13.
Изследвани всекидневници: за целите на нашето изследване ние избрахме пет
национални всекидневника- Труд, Стандарт, Монитор, Дневник и Сега. Те се
различават не само по тираж, но също и по читателска аудитория 14 . За да покрием един
по-широк спектър от големи, средни и малки всекидневници, като по този начин
опитаме да сглобим една по-обща картина на предизборната кампания в българската
преса, ние се спряхме на тези ежедневници, които според последните проучвания имат
различна тежест спрямо броя читатели15. Целта на нашето изследване не е да сравним
начина, по който информацията е представена в отделните вестници, а по-скоро да се
опитаме да определим количеството информация, посветено на европейската тематика
и начинът, по който тази информация е представена като цяло.
Критериите, по които отделяме « европейски » от национални въпроси са следните :
под европейски въпроси разбираме тези, свързани с ЕС, които нямат директно пряко
отношение към България и националните избори. Под “европейски актьори” разбираме
кандидатите за евродепутати (макар, разбира се те да принадлежат и на националната и
на европейската сцена). Селекцията на отделните статии е направена на принципа на
ключови думи, които автоматично свързват въпросния материал с европейската
кампания макар често изявленията и дискусиите да са по-скоро насочени към
националните избори.
Ролята на медиите за окончателните изборни резултати- за ползите от анализа на
медиите. В научните изследвания, посветени на развитието на европейската общност и
подкрепата на европейската интеграция въпросът за легитимността на европейските
структури е от особена важност. Множество анализи16 са доказали от една страна
9

1/3 от електората на ДПС и СК решава да гласува последния месец преди изборите, този на РЗС
последните дни, Alfa research, 24.03.2009
10

26% на 03.09 ; 13 % на 05.09 Alfa research, Европейски избори

11

Alfa research: изследване на медиите, 07.05.20008; Еurobarometer 68, оценки на медиите

12

77% от населението декларира, че не е достатъчно информирано, Eurobarometer 68

13

Ibid, едва 40% оценяват, че са получили достатъчно информация от медиите, Еurobarometer 68

14

Труд 30,2% от запитаните; Стандарт 16,8%; Монитор 2,9%; Дневник 2,4%, Сега 1,8%, Alfa research
септември 2009
15

ibid

16

Виж Banducci, S., Semetko, H., “Media, Mobilisation..”, op.cit.; Banducci, S., Semetko, H., “Media and
Mobilisation in the 1999…”, op.cit.; de Vreese, C., Boomgaarden, H., “Media Effects on Public opinion about
the Enlargement of the European Union”, Journal of Common Market Studies, 44 (2), 2006, pp. 419-36
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липсата на ефективна комуникация от страна на европейските институции и от друга
последиците от недостатъчното познаване на конкретните въпроси, свързани с ЕС.
Проучванията на общественото мнение в страните-членки все още показват, че наднационалното ниво и неговата роля остават неясни за голяма част от европейските
граждани, което пък води до увеличаване на нивото на евроскептицизма сред
европейците17. Ролята на медиите в изграждането на ясна представа за ЕС и неговите
структури е от огромно значение. Ефективното познаване и спазване на правилата и
задълженията от европейските граждани е свързано с придобиване на ясна информация
относно функционирането на тези структури и увеличаването на тяхната легитимност.
Истинското европейско гражданство е свързано с изграждането на публична сфера 18,
която ясно да отразява развитието на тези процеси и тяхното значение. Тези изводи,
направени във връзка със западноевропейските избиратели, са валидни с пълна сила за
новите страни- членки, които не са участвали в процеса на изработване на
европейското законодателство и чиито избиратели не са се социализирали в тази
европейска система. Във връзка с това, ролята на медиите не е само да информира и да
отразява ясно и точно процесите на европейско ниво, но и да подпомогне изграждането
на ясна и осъзната позиция по конкретни проблеми, които се решават в рамките на
европейските структури19.
България не е сред страните, които влизат в групата на развития евроскептицизъм като
водеща политическа тенденция (59% положителна оценка, 9% отрицателна,
Евробарометър 67), но затова пък нивото на информираност на българския избирател
по отношение на европейските въпроси остава твърде ниско 20. Ето защо анализът на
кампанията за европейски избори, представена в медиите е от ключово значение за да
установим не само цялостния образ на европейските структури, изграден от тях и
представен на избирателите, но и кои са основните параметри, които ориентират
публичния дебат, свързан с тези избори. Не на последно място, ролята на медиите е
ключова що се отнася до резултатите от изборите и влиянието върху избирателите.

Общ контекст на изборите за европейски парламент 2009
Преди да сме навлезли в самата същност на изследването ни се струва важно да кажем
няколко думи относно генералния контекст, в които се проведоха вторите избори за
европейски парламент (ЕП).
На първо място, те почти съвпаднаха с изборите за национален парламент (5 юли 2009),
което допълнително спомогна за подчертано « националния » характер на кампанията.
Тази близост предопредели и мобилизацията на политическите партии, които в голяма

17

Наример Norris, P., « Blaming the Messenger ? Political Communications and Turnout in EU Elections”, in
Citizen Participation in European Politics, Demokratiuntredningens skrift No 32, Stokholm: Statens Offentliga
Untredningar, 2000
18

Например Risse, T., Van de Steeg, M., « An Emerging European Public Sphere? Empirical Evidence and
Theoretical Clarifications”, доклад, представен на International Conference on Europeanization of Public
sphere? Political Mobilization, Public Communication and the European Union, 20-22 юни 2003; Van de Steeg,
M., „Rethinking the Conditions…”, op.cit.
19

Meyer, Ch., “Political Legitimacy…”, op.cit.,p. 502-503

20

Около 72% не смятат, че са добре информирани, виж Евробарометър 68
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степен приеха европейските избори като « първи тур »21
съществен показател за нивото на обществена подкрепа.

за националните и като

Втората важна характеристика на тези избори е изключително негативната кампания,
водена както от партиите в опозиция, така и от управляващите (т.нар. « черен ПР » )22.
Тази изостреност на сблъсъците между отделните партии постави предизборния дебат
на една основна плоскост- за и против тройната коалиция, като основата на
конфронтацията бяха персоналните нападки между лидери (основно на БСП и ГЕРБ).
Националните аспекти на кампанията се подсилиха от проблемите около ръководството
на СДС и вписването му в листите, което допринесе за съсредоточаване на
общественото внимание между и в отделните политически сили (виж таблица 1)
Друга характеристика бяха малките партии и коалиции : РЗС, Напред, Лидер, Зеленитекоито успяха да си отвоюват място в политическия дебат и да засилят съществуващите
противоречия между двата лагера.
Не на последно място тези избори за европейски парламент преминаха изцяло под
знака на една « оценка » на управляващите и съответно свързани до огромна степен с
постигнатото от правителството, най-вече на национално ниво. Много често самите
медии допринасяха за насоката на дебатите, спекулирайки около възможните
конфигурации на новото правителство. В този контекст « европейските » въпроси се
очаква да играят второстепенна роля, което до голяма степен се потвърждава от
анализа на данните. Трябва да се отбележи, че в сравнение с кампанията през 2007
положените усилия да се информира избирателя относно европейските въпроси са все
пак по-значими. Отделно от европейските програми за повишаване на избирателната
активност (клипове, web site-ове) самите партии положиха повече усилия да обяснят
значението на тези избори и тяхната роля.

Основни разисквани тематики по време на изборите в пет всекидневника.
В тази част от нашето изследване, ние ще се спрем на четирите категории, които
обхващат основните разисквани тематики по време на тази предизборна кампания.
Количествения анализ на броя статии, посветени на всяка една от четирите тематики,
показва тяхната относителна значимост като дял от националния дебат.
а) Статии върху кампаниите на различните политически сили. Голяма част от статиите
върху европейските избори бяха свързани с мероприятията, организирани от отделните
партии, по време на предизборната кампания. Още преди официалния старт на
кампанията, медиите отделят голямо внимание на избора на лозунги, символичното
откриване на всяка кампания в определен град (и дебатът около избора на градове) 23 и
основните акценти на кампанията. Нужно е да подчертаем, че голяма част от статиите
не представя конкретните програми и предложния, а се спира по-скоро на « външната »
21

“ Изборите - шоу и мръсни игри”, Стандарт, 11.05.09; “Кристиян Вигенин, евродепутат: И ЕК носи
вина за проблемите с еврофондовете у нас”, Монитор, 18 май 2009; “Евровотът ще роди нови коалиции .
На 7 юни е генералната репетиция за изборния театър, казва социологът Васил Тончев”, Стандарт,
14.05.09
22

Виж “Играйте без мръсни номера”, Труд, 17.05.09; “Шоу, компромати и щипка политика. Кампанията
за евровота трудно ще събуди електората”, Стандарт, 18 май 2009; “Луксозна командировка до Брюксел
и Страсбург”, Монитор, 20.05.09
23
“Червените прецакаха жълтите за Царевец”, Монитор, 11.05.09; ““Атака” тръгва от Батак”, Стандарт,
13.05.09; “Арсеналът на партиите за еврокампанията - от жълта лимонада до червено ферари”, Дневник,
14.05.09; “Сладоледът смени изборното кебапче”, Труд, 17.05.09
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страна : начинът на представяне, кои са поканените за участие музиканти, какви
мероприятия са предвидени, каква е публиката и предвидените маршрути, кои ПР
агенции съветват съответните партии. Този предимно « външен » акцент оставя на
втори план смисъла на самите послания и програмите на отделните партии и коалиции,
както и конкретните предложния. Когато се отразяват речите на кандидатите,
предимство винаги се дава на партийните лидери, които изцяло изземат функциите на
предложните от тях кандидати в партийните листи и доминират политическия дебат
(Виж:“Бойко Борисов нямало да става депутат”; “БСП отказа Татяна Дончева от
политиката”, “Сергей: Дончева да не ми поставя условия”)24.
б) Вторият изключително дебатиран от медиите по време на кампанията въпрос засяга
избора на кандидати за листите и вътрешните борби в отделните партии (виж таблица
1) . Основните разисквани листи, на които всекидневниците посвещават голяма част от
статиите си, са тези на БСП и ГЕРБ. Направените в последния момент размествания
предизвикват бурни дискусии не само в самите партии (напускането на Дончева), но и
извън тях25. Следвайки метафората на « футболен мач »26, която е често срещана по
време на тази кампания, разместванията в последните часове и « изненадите » се
тълкуват като стратегически ходове от страна на БСП и ГЕРБ (брат E. Стоянов,
Калфин)27. Сравнително по-малко място е отделено на самите кандидати ( 44 статиитаблица 1)28 - личните им качества, професионалните им характеристики, политическия
им опит и техните приоритети, свързани с работата им в ЕП (общо 6- виж таблица 1)29.
При представянето на кандидатите се залага основно на интервюта, които се фокусират
най-вече върху водачите на листи и често са насочени към разкриване на стратегията на
партийния лидер при избора на даден кандидат (например: “Обезглавяване в 12 без 5
Станишев и Борисов тотално пренаредиха евролистите в последния момент”) 30. Самите
24

“Бойко Борисов нямало да става депутат”, Труд, 17.05.09; “БСП отказа Татяна Дончева от политиката”,
Сега, 12.05.09; “Сергей: Дончева да не ми поставя условия”, Стандарт, 15.05.09
25

“ДПС обявява окончателно евролистата си”, Монитор, 11.05.09; “Шпионски игри за вота БСП и ГЕРБ
се дебнат за листите, подреждат ги минута преди регистрацията”, Стандарт, 11.05.09; “ДПС изпраща в
Брюксел Хюсменова, не иска Кабил”, Монитор, 12.05.09; “СДС без листа за изборите, изключва
Михайлова Синя война за Надежда”, Стандарт, 12.05.09; “ГЕРБ представя листата си за евровота”,
Монитор, 11.05.09; “Втори съдия избяга от делото на СДС Ден преди крайния срок ЦИК регистрира 5
партии и една коалиция”, Сега, 12.05.09; “Втори съдия избяга от делото на СДС Ден преди крайния срок
ЦИК регистрира 5 партии и една коалиция”, Труд, 12.05.09
26

“Не евровот, а еврофутбол”, Монитор, 13.05.09; “Бойко на шоу с патерици”, Стандарт, 16.05.09;

27

“ДПС обявява окончателно евролистата си”, Монитор, 11.05.09; “Шпионски игри за вота”, Стандарт,
11.05.09; “Депутатски места за ударници в евровота”, Стандарт, 12.05.09; “ГЕРБ представя листата си
за евровота”, Новинар, 11.05.09; “БСП определя кандидатите си за евродепутати”, Дневник, 13.05.09;
“БСП и ГЕРБ започнаха с изненадите за евровота”, Сега, 13.05.09; “Стоянов vs. Калфин в боя за
Брюксел”, Стандарт, 13.05.09
28

“ Кунева: Отивам на евровота от лоялност към НДСВ”, Стандарт, 12.05.09; “Калфин е ветеран в
политиката, Желева е новобранец с летящ старт Бой с гълъби за Брюксел”, Стандарт, 14.05.09;
“Желева: Ще вземем най-малко шест мандата”, Стандарт, 14.05.09; “Надежда се научи да не върви с
рогата напред Синята Жар птица”, Стандарт, 15.05.09;
29

„България се отсрами с евродепутат отличник Държавата обаче се класира сред най-често
отсъстващите от заседанията на Европарламента”, Сега, 13.05.09; “Кристиян Вигенин, евродепутат: И ЕК
носи вина за проблемите с еврофондовете у нас”, Монитор, 18.05.09; “Кристиан от нета Евродепутатът
пази неделите си за сина Йоан”, Стандарт, 22.05.09
30

“Обезглавяване в 12 без 5 Станишев и Борисов тотално пренаредиха евролистите в последния момент”,
Стандарт, 15.05.09; « Сергей: Дончева да не ми поставя условия”, Стандарт, 15.05.09; “Бойко Борисов
нямало да става депутат”, Труд, 12.05.09; “СДС-менте изхвърлено от евроизборите”, Сега, 13.05.09
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кандидати също не представят, освен в редки случаи, конкретни проекти, които биха
защитавали в ЕП, а по-скоро ориентират дебата на « ценностна » основа,
подчертавайки желанието си да отстояват националните интереси и да следват
приоритетите на България в своята работа31. Негативната кампания се пренася и на
основа оценката на предишните европейски депутати, като основен лайтмотив на
управляващите е тяхното нежелание да постъпват като опозицията, критикувайки
правителството и по този начин злепоставяйки България в ЕП32. Като цяло, въпреки
известно усилие от страна на лидерите да популяризират кандидатите, техните
конкретни проекти не се споменават33.
в) Третата основна тема, дискутирана във всекидневниците по време на кампанията, са
самите (очаквани) резултати на европейските избори. Поредица статии са посветени на
разликата в % между отделните партии и евентуалните прогнози за броя депутати (виж
таблица 1)34. Тази тематика, характерна за всички предизборни кампании, изостря още
повече поляризирането на политическото пространство, като често се базира на
предварителните резултати и за да прогнозира хода на бъдещите национални
парламентарни избори35. Съотношението на силите между отделните партии отново
ориентира дискусиите към вътрешната сцена, където бъдещите коалиции са от
решаващо значение. Един същностен елемент, който напълно липсва в този вид статии,
е фактът, че повечето български партии са в общи европейски семейства и макар да са
противопоставени на национално ниво, на европейско те ще отстояват едни и същи
позиции (виж интервю с И. Калфин, Р. Желева, К. Вигенин)36. Другият почти изцяло
липсващ елемент в рейтинга на отделните партии (и кандидати) е оценката на тяхната
досегашна работа в ЕП. 10 от общо 17 европейски депутати са на избираеми позиции за
втори мандат, но едва шест37 статии са посветени на тяхната работа, оценена по
критерии на базата на данни за целия ЕП. Връзката между подкрепата за отделните
партии и свършената от техните депутати работа се прави изключително рядко (“Какво
свърши Европарламентът”)38, което подсилва характера на second-order на тези избори,
31

„“Напред” отива на избори с ЕНП на Мария Капон “, Новинар, 10.05.09; “Желева: Ще вземем наймалко шест мандата”, Стандарт, 14.05.09; “ Първанова: Да покажем, че не сме второ качество”,
Стандарт, 18.05.09;
32

“Кристиян Вигенин, евродепутат: И ЕК носи вина за проблемите с еврофондовете у нас”, Монитор,
18.05.09; “БСП и ДПС предупреждават за пишман политици”, Монитор, 18.05.09; “ Първанова: Да
покажем, че не сме второ качество”, Стандарт, 18.05.09;
33

За едно от малкото изключения: “Напред” отива на избори с ЕНП на Мария Капон”, Новинар, 10.05.09

34

“5 партии влизат в ЕП”, Монитор, 26.05.09; “Движение "Напред" влиза в Европарламента”, Новинар,
25.05.09; “Хората над 50 години ще изберат евродепутатите Две трети от българите категорично не се
чувстват европейци”, Сега, 27.05.09; “Кунева и ГЕРБ №1 за евровота”, Стандарт, 27.05.09
35

“ Н.Димитров: Само Божо Димитров може да вразуми Бойко и Сергей”, Труд, 27.05.09; “7 юни, 20.00ч.:
Победа на ДПС”, Сега, 29.05.09; “ДПС може да е първа сила”, Стандарт, 1.06.09; “ГЕРБ и БСП
изравнени в евровота”, Труд, 4.06.09
36

“ Около 15 000 лева за българите в Европарламента”, Новинар, 14.05.09; “ Изненадан съм, готвех се за
национална листа”, Стандарт, 14.05.09; “Кристиян Вигенин, евродепутат: И ЕК носи вина за
проблемите с еврофондовете у нас”, Монитор, 18.05.09;
37

„България се отсрами с евродепутат отличник Държавата обаче се класира сред най-често
отсъстващите от заседанията на Европарламента”, Сега, 13.05.09; “Кристиян Вигенин, евродепутат: И ЕК
носи вина за проблемите с еврофондовете у нас”, Монитор, 18.05.09; “Хюсменова: В Брюксел трябва да
сме отборът на България”, Стандарт, 4.05.09; “Меглена Кунева - еврокомисар Снимка Люлин Стаменов
Меглена Кунева: Само Барозу можеше да ме откаже от кампанията”, Новинар, 3.06.09
38

“Какво свърши Европарламентът”, Труд, 3.06.09
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превръщайки ги по-скоро в тест за задаващите се парламентарни избори. Другият
основен акцент на статиите, посветени на бъдещите резултати, е акцентът върху
отделните личности (кандидати начело на листите) и техния персонален рейтинг 39.
Макар това да засяга пряко мажоритарния вот, както и подредбата в листите,
персонализацията на резултатите още веднъж подчертава липсата на идеологически
дебат между отделните партии партийни семейства, които е основен определящ фактор
за ролята на бъдещите български депутати в ЕП. Това би могло да се дължи както на
недостатъчното познаване на европейските механизми на национално ниво, така и на
нежеланието за обсъждане на конкретни въпроси. (политолозите често споделят тази
констатация: виж Митев, Тончев, Гълъбов)40.
г) Предизборни нарушения и купуване на гласове. Друг основен аспект, макар и помалко застъпен на тези избори е свързан с нарушаването на изборните процедури и
купуването на гласове (виж таблица 1). Първият елемент от тази група са обсъжданията
по повод липсващата регистрация на СДС и евентуалното неучастие на тази партия в
изборите (в първата половина от предизборната кампания). Макар оценките по този
въпрос да варират спрямо всекидневника (срв. Сега и Дневник)41, основния елемент,
който изпъква на преден план, са нарушенията в съдебните решения и отказът на
магистратите да постановят в кратък срок окончателното разрешение на въпроса.
Оценъчният тон на всекидневниците се подсилва от общата критика от страна на
опозицията ( и най-вече Синята коалиция и СДС) спрямо недемократичността и
политическия натиск върху съдебните органи ( в зависимост от страната в спорасъответно СГС И ВКС)42. Първият аспект на риториката относно нарушенията е
свързан с купуването на гласове и недемократичното провеждане на изборите. Макар
това да е тема, която бива обсъждана на всички избори и не засяга единствено
европейските, акцентът е върху очакваната ниска избирателна активност, която би
спомогнала за « успеха » на подобни практики и неспособността на институциите да се
справят с този проблем43. Тази тема взима връх по време на обсъждането на самите
резултати, когато приблизителната бройка на купените гласове и броят подадени
сигнали и жалби са сред основните въпроси, засегнати във всекидневниците (общо 34
статии, посветени на нарушенията около вота- виж таблица 1)44. Тези два аспекта се
сливат в общата картина на нарушенията по време на европейските избори, както в
България, така и извън нея (например предварителното обявяване на резултатите в
някои страни)45. Те за пореден път поляризират предизборния дебат, подчертавайки
обвиненията, които отделните партии си отправят една към друга (примери) и отново
подсилват « националната » черта на европейския вот (виж таблица 4 и 5) .
39

„Общо охладняване към властта”, Труд, 20.05.09; “Бизнесмени подсилват евролистите”, Сега, 25.05.09

40

“Терзиев: Заслужават ли евродепутатите да станат милионери”, Сега, 4.06.09; “ Гълъбов:
KАМПАНИЯТА ЗА ЕВРОВОТА - КАТО ДРЕХА ВТОРА УПОТРЕБА”, Монитор, 4.06.09; “Тончев:
Евровотът ще роди нови коалиции”, Стандарт, 14.05.09; “Проф. Петър-Емил Митев: ОПОЗИЦИЯТА
ВОДИ ГРУБА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ”, Монитор, 26.05.09
41

“Синята коалиция се регистрира за евровота без СДС”, Сега, 11.05.09; “"Синята коалиция" тръгва на
евроизбори, въпреки заложените съдебни капани”, Дневник, 10.05.09; “СДС-менте изхвърлено от
евроизборите”, Сега, 13.05.09;
42

“СДС се жалва на посланици”, Стандарт, 15.05.09

43

“Роми предлагали на Атака да им пазаруват гласове”, Труд, 20.05.09; “Евроизборите като Евровизия”,
Дневник, 28.05.09; “10 000 лв. взема този, който издаде търговци на вот”, Труд, 1.06.09
44

Виж таблица 1- анекс

45

“Ксенофоби стават №2 в Холандия”, Труд, 5.06,09
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Както можахме да се убедим, основните дискутирани теми по време на европейските
избори в 5те изследвани всекидневника изцяло потвърждават « националния » характер
на кампанията и липсата на « европейски » дебат (виж по-долу) както и неосъзнатото
отдалечаване от самата роля и функции на кандидатите за европейски депутати. Трябва
да отбележим, че този вид кампания не е присъщ единствено за българската
политическа реалност. Тя потвърждава наблюденията на анализаторите, правили
подобен вид изследвания за западна Европа и новите страни-членки. За да намерим
изцяло европейските характеристики на тази кампания, ние ще се спрем по-подробно
на сравнително малкото статии, изцяло третиращи тази тематика.

“Европейски” въпроси, дебатирани в медиите
Както споменахме, въпросите, отнасящи се до чисто европейската страна на
кампанията могат да се разделят на няколко групи- статиите посветени на кандидатите
за европейски депутати и интервютата с тях; статиите, информиращи избирателя за
начина на функциониране на ЕС и статиите около липсващия европейски дебат. Ние ще
разгледаме всеки един от тях поотделно (за сравнителния дял на този вид статии
спрямо останалите, вий таблица 4 и 5).
А. Статиите, посветени на кандидатите за европейски депутати.
Този вид статии могат от своя страна да се разделят на три групи: статии върху самите
кандидати, интервюта с отделните представители и статии от по-общ характер,
свързани с избора на отделните кандидати в листите или мненията на партийните
лидери.
В първата група се включват материалите, посветени на отделните личности, най-вече
тези, които заемат челните места в листите. Част от тези статии описват
професионалното развитие и политическата дейност на съответния кандидат (6 статиитаблица 1 и 4), други включват и личностни характеристики като хобита, характер и
интереси (44 статии- таблица 1 и 4). Тъй като една част от тези депутати вече са били
представители в ЕП, в отделни моменти се загатва свършеното от тях по време на
първия им мандат. Прави впечатление, че основния акцент на тези по рода си
“информативни” статии е, че почти не отделят внимание на дейността на кандидатдепутатите (като национални или европейски представители). Много по-често на пръв
план се открояват личностните характеристики и евентуално основните въпроси, които
определен кандидат ще защитава в ЕП, без да се говори за конкретни проекти (“Да
покажем, че не сме второ качество”)46.
Вторият тип статии- интервютата, съдържат повече конкретна информация за миналата
и бъдеща дейност на кандидатите. Една част от въпросите покрива личната визия на
кандидата за неговите приоритети в ЕП, друга част е свързана с неговата предишна
дейност (особено ако вече е бил депутат в ЕП). Отново липсата на конкретика по
отношение на отделните проекти и сравнително ограничения брои въпроси в тази
насока обикновено поставят интервюто на едно абстрактно-ценностно ниво, където
цари общ консенсус между отделните кандидати за особеният приоритет, който
представлява защитата на българските интереси в ЕП. От друга страна, липсата на
конкретни въпроси свежда до минимум разликата между избраниците на отделните

46

“Да покажем, че не сме второ качество”, Стандарт, 18.05.09;
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партии по отношение на тяхната политическа визия и още веднъж акцентира основно
върху личните им качества47.
Третия тип статии са свързани пряко с дебатите около подредбата на съответните листи
и най-често се отнасят повече до избора на съответния партиен лидер и реакциите на
кандидатите ( листа на БСП- Калфин, ГЕРБ).48 Тези статии не предоставят никаква
информация, конкретно свързана с европейските избори, освен шансът на даден
кандидат да бъде избран.
Б. Статии, информиращи читателите за европейските институции.
Вторият тип статии, конкретно свързани с ЕП са тези, посветени на европейските
институции (и най-вече на ЕП). Този тип материали имат предимно информативнообразователна цел, тъй като помагат на избирателите да разберат какви правомощия
има парламента на европейско ниво, каква е ролята на българските депутати и какви
общи правила трябва да следват (виж таблица 1). Една част от тези статии е свързана с
общата кампания на ЕС за повече прозрачност, която не само има за задача да
информира европейските граждани, но и да ги мотивира да гласуват (рекламни
билбордове и клипове)49. В тази връзка създаването на информационни пунктове в
отделните градове има подобна цел50. Специфичното при повечето български статии от
този тип е тяхната статичност. Те дават конкретна информация за институциите, за
парламента, за правомощията, но рядко засягат конкретния дневен ред на следващия
парламент и задачите, които депутатите предстои да решават. По този начин те не
дават допълнителни сведения за конкретните въпроси, които в последствие бих могли
да бъдат зададени на съответните кандидати- тяхната позиция, свързана с Лисабонския
договор, земеделските субсидии и други основни теми. Твърде малко са статиите,
които съдържат каквато и да е препратка към тези аспекти и обикновено те се откриват
в интервютата на досегашните депутати. Изключение прави единствено въпросът със
субсидиите и този за присъединяването на Турция към ЕС, популяризирани от отделни
партии.
Втората характеристика на този вид статии е тяхната неутралност. За разлика от редица
други страни в ЕС, българските статии, посветени на европейските институции и
промените в тях, спазват неутрален тон и не изказват оценки по повод промените в
отделни функции (например на парламента) или успешното и демократично прилагане
на европейското законодателство51. Това допълнително усложнява ориентирането на
избирателя спрямо позициите на една или друга партийна група в ЕП по повод
институционалните промени, което за пореден път го насочва към единственият дебат,
47

“ Късметът на ГЕРБ Румяна Желева обожава да пътува, разпуска със ски”, Стандарт, 22.05.09;
“Кристиан от нета Евродепутатът пази неделите си за сина Йоан”, Стандарт, 22.05.09; “Доган заложи на
майстор на коктейлите Корман Исмаилов разпуска с фитнес и пътуване”, Стандарт, 22.05.09;
48

“Синя война за Надежда Юруков я моли да се върне в партията му, тя остава вярна на Командира”,
Стандарт, 12.05.09; “Нова директива в БСП Депутатски места за ударници в евровота”, Стандарт,
12.05.09; “БСП отказа Татяна Дончева от политиката”, Сега, 14.05.09; “СДС остана спомен, силата е в
ГЕРБ Няма да превръщам телевизия Европа в партийна трибуна, твърди Емил Стоянов”, Стандарт,
11.05.09
49

“Битката за Европарламента се пренесе в Мрежата”, Дневник, 19.05.09; “YouTube и Twitter карат
младите да гласуват”, Труд, 21.05.09
50

“БСП с "червена точка" за евроизборите”, Труд, 21.05.09

51

“Професия Евродепутат”, Дневник, 8.05.09; “Българските евродепутати ще вземат по 7665 евро”, Сега,
12.05.09; “Около 15 000 лева за българите в Европарламента”, Новинар, 14.05.09
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отразен в медиите- този върху национални въпроси. Макар и посветени на
информирането на българския избирател относно европейските институции, тези
статии отбягват именно тази информация, която би била от полза за правилния избор
между отделните партии в един над-национален контекст.
В. Дебатът около липсващият дебат.
Една специфична особеност на част от статиите, посветени на изборите за европейски
парламент е, че те подчертават липсата на дебат по конкретни “европейски” въпроси
(виж таблица 1). Тази констатация не е направена единствено от журналистите, но и от
представители на отделните партии (и даже президентът Първанов)52. Този феномен
отново не е типично български- в редица статии на чуждестранните издания се
подчертава липсата или недостатъчното внимание, което се отделя на европейските
теми по време на избори за ЕП53. Специфичното в българския вариант е начинът, по
който тази липса на дебат се инструментализира от отделните партии и участници в
изборите, както и от самите журналисти. От една страна, управляващите партии се
оплакват от липсата на конкретен дебат по отделни теми и от изключителната
персонификация на кампанията ( БСП, НДСВ).54От друга страна, опозицията обвинява
управляващите за тяхното мълчание по отношение на структурните фондове и на
равносметката от предстоя на техните депутати в ЕП. Партия Атака, от своя страна,
претендира, че единствена защитава българските интереси пред европейските
институции, тъй като се осмелява да се произнесе по важни въпроси без
конформизъм55. “Напред” на свой ред обвинява всички политически формации, че не
предлагат нищо конкретно и формулира свои приоритети56. Президентът Първанов пък
официално изявява становището, че европейския вот не трябва да се превръща във вот
“за” и “срещу”57. Водещи политолози се спират на същия феномен- липса на дебат- и се
опитват да дадат аналитични обяснения на това явление58. Журналистите също често
подчертават “националния” характер на кампанията, често с неприкрита критика
спрямо политическия елит59. При внимателно проследяване на материалите,

52

“Президентът сгълча политиците, че не говорят за Европа”, Сега, 20.05.09; “49% от европейците ще
изберат депутатите в ЕП”, Сега, 28.05.09
53

“49% от европейците ще изберат депутатите в ЕП”, Сега, 28.05.09; “Избиратели и попови лъжички”,
Стандарт, 13.05.09; “Здравият разум в отстъпление”, Труд, 17.05.09; “По пътя към Европарламента - 12
въпроса, чакащи отговор”, Труд, 25.05.09
54

“Червените избраха лозунг анти-ГЕРБ”, Стандарт, 1.05.09; “БСП обеща пенсии, царят се хвали с
Паси”, Стандарт, 18.05.09
55

“Изборната кампания подминава кризата”, Дневник, 17.05.09
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„Любен Дилов-син, депутат от Движение „Напред": Каквото е казал Бойко, все не е станало »,
Монитор, 19.05.09
57

„Първанов: Не се състоя дебат за проблемите на Европа », Монитор, 20.05.09; « Президентът:
Европейският дебат не се състоя у нас », Новинар, 19.05.09
58

„По пътя към Европарламента - 12 въпроса, чакащи отговор », Труд, 25.05.09; « Проф. Петър-Емил
Митев: ОПОЗИЦИЯТА ВОДИ ГРУБА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ », Монитор, 26.05.09; « Само Божо
Димитров може да вразуми Бойко и Сергей », Труд, 27.05.09 ; « Коридорите на Брюксел - училище или
пансион за политици », Монитор, 28.05.09; « КАМПАНИЯТА ЗА ЕВРОВОТА - КАТО ДРЕХА ВТОРА
УПОТРЕБА », Монитор, 04.06.09
59

« Коридорите на Брюксел - училище или пансион за политици », Монитор, 28.05.09; « Какво
избираме? », Дневник, 03.06.09; « Особеностите на българската кампания за евроизбори 2009 », Дневник,
04.06.09
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публикувани на тази тема, ние установяваме общ консенсус между политическите сили
и медиите по повод характера на кампанията.
Анализът на тези три елемента, които се отнасят изцяло към европейската кампания и
които излизат извън изключително националния контекст (вий таблица , макар да са
свързани посредством ролята на самите кандидати и тяхната национална
принадлежност, ни води до няколко важни извода: на първо място, българското
публично пространство все още не е интегрирано към европейските дебати, което от
една страна би могло да доведе до известна демотивация и неразбиране сред
избирателите, но от друга дава свобода на бъдещите депутати във взимането на
решения, без да има какъвто и да е контрол от страна на избирателите. От друга
страна, липсата на дебат бива използвана от различните политически сили в техните
кампании като аргумент срещу противниците им. Медиите, от своя страна, коментират
и осъждат липсата на дебат без самите те да го провокират и да спомогнат за неговото
осъществяване. На последно място, образът на европейските институции остава
статичен и консенсусен, без да бъдат представени вътрешните разногласия и спорните
въпроси едновременно в ЕП и между него и другите институции. Информацията,
свързана с тях е функционална, но не и проблематизирана. Всичко това допринася за
начинът, по който тези избори се възприемат и влияе допълнително на избирателната
активност. След като представихме основните моменти и характеристики на
кампанията, представена в медиите, ние ще се спрем малко по-подробно на резултатите
и ще анализираме българския случай спрямо общите тенденции на европейските
избори в други страни, представени в научни изследвания на същата тема.

Сравнителен анализ на европейските избори в България от гледна точка на
класическите теории – различна ли е България?
Както споменахме в началото на това изследване, редица трудове, свързани със
спецификите на изборите за ЕП очертават общото между отделните държави. Тук
избрахме да се спрем на две основни теории- теорията за second-order elections
(второстепенност на изборите) и теорията за наказателния вот и да проверим доколко
те са валидни за българския контекст.
А. “Second order”- второстепенност на европейските избори. В нашия анализ, опиращ
се основно на кампанията в петте всекидневника, които изследваме, бихме могли да
установим няколко елемента, които са основни в тази теория: а) кампания, водена
основно върху национални въпроси и доминирана от националните формации (липса
или ограничен дебат върху специфично европейските въпроси); б) демотивация на
избирателите, която се изразява в ниската избирателна активност60.
а) липса на европейски дебат- приблизителните изчисления на броя статии, посветени
на чисто европейска тематика спрямо общия брой публикувани материали през този
период ни помага да установим сравнително маргиналното място, отредено на този вид
въпроси и съответно тяхната относителна маловажност по време на кампанията (124 от
391 или 31,7%, виж таблица 5). Тази количествена характеристика е подсилена от
качествения анализ на материалите, които ние включихме в графата “европейски
дебати”. Както успяхме да установим, основната линия и акцентите, поставени от
медиите, са почти изцяло свързани с насрочените да се проведат месец след изборите за
ЕП национални избори. Липсата на европейски дебат се превръща в инструмент в
60
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битката между отделните политически сили. Относно теорията за second-order elections
България съвпада с класическия случай на “преплитане” на две кампании (когато
изборите се провеждат едни след други в рамките на няколко месеца)61. Важно е да
подчертаем, че и предишните, първи избори за ЕП, протекоха отново под знака на
предстоящите местни избори, от които ги деляха няколко месеца. Затова влиянието и
взаимното преплитане в случая не оставя никакво място за съмнение.
б) Колкото до вторият основен признак, по който съдим за тази “второстепенност”
на изборите- избирателната активност, можем да кажем, че България се вписва в
средното ниво на избирателна активност за централна и източна Европа, което като
цяло е по-ниско от това в Западна Европа62. Този втори критерий трябва да бъде
анализиран с нужната предпазливост, тъй като избирателната активност в България по
принцип намалява през 20те години, изминали от началото на прехода. Въпреки това,
нивата от 2007 и 2009 година ни показват, че много по-малко хора гласуват на
европейските избори, в сравнение с националните63.
На базата на количествения анализ на избраните от нас медии и мястото, посветено на
европейските въпроси в тях, както и на качествения анализ на съдържанието на
отделните статии- ние успяхме да заключим, че България не прави изключение от
общоевропейската тенденция европейските избори да бъдат разглеждани като вид
“второстепенни” избори (таблица 5). Избирателната активност допълва това твърдение.
Социологическите данни, отнасящи се до начина, по който избирателите възприемат
тези избори, е още едно потвърждение на тази теория в българския случай 64. Периодът
на изследване е твърде кратък, за да установим дали има тенденция към
“социализиране” на избирателите и повишаване на техните познания и интерес към
европейските избори, но до момента можем със сигурност да потвърдим валидността
на принципа second- order elections за България.
Б. Втората теория, която решихме да тестваме, е теорията, свързана с наказателния вот
по време на европейски избори. Тази парадигма гласи, че партиите, които участват в
управлението, обикновено губят част от електоралната подкрепа по време на
европейски избори65. От друга страна, партиите в опозиция печелят гласове, макар и
тази тенденция да не е стабилна и да не води до автоматична смяна на правителството
при следващите парламентарни избори. Втората част от тази парадигма посочва, че
обикновено малките партии получават повече гласове на европейски, отколкото на
национални избори. Нашата цел е да разберем доколко можем да говорим за
наказателен вот на тези избори и дали можем да потвърдим двете посочени
закономерности (опозиция и малки партии). Тъй като нашето изследване се базира на
отразяването на кампанията в писмените медии, първата стъпка, която ще предприемем
е да сравним броят статии, които представят критиките към тройната коалиция и
начинът по който са отразени. След това ще свържем тези резултати със
социологическите проучвания, направени по време на кампанията. От всички 129
61
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статии, посветени на кампанията, 20 отразяват критиките на опозицията към
управляващите (виж таблица 1). Това е един значим процент (25,8%), който доказва, че
една голяма част от кампанията (най-вече на опозиционните партии), е била насочена
към негативни равносметки спрямо управляващите. Наказателния вот е налице и от
самите резултати, които показват загубата на гласове за НДСВ и БСП (таблица 2). От
емпирична гледна точка, изследванията са доказали, че най- значимия наказателен вот е
присъщ на европейски избори, които съвпадат със средата на мандата на дадено
правителство66. В Западна Европа, когато европейските и националните избори са в
много кратък интервал, статистически е доказано, че партиите на власт постигат подобър резултат. В това отношение ние можем да установим, че макар България да се
вписва в общата схема на наказателния вот, у нас правилото за каданса на изборите и
повишаването на подкрепата за правителството при малък интервал не важи. До голяма
степен това е свързано с факта, че в България по принцип наказателният вот е правилоединствените два примера за значими партии, останали два последователни мандата на
власт са НДСВ и ДПС (тук, разбира се, не включваме служебните правителства).
Успяхме да установим, не само от характера на самата кампания (брой негативни
изказвания в пресата, критики и тяхната важност), но и от резултатите, че тези
европейски избори са преди всичко наказателен вот. Последната характеристика, която
ни остава да потвърдим спрямо класическата теория, е успехът на малките и радикални
партии. В българския контекст този въпрос е по-сложен. От сравнителния анализ на
резултатите можем да установим, че средно-големите партии, като ДПС и Атака
увеличават своя резултат по време на европейски избори, но пък малки партии като
РЗС, Напред и Лидер не успяват да постигнат ефективен резултат (таблица 2) 67.
Сравнително малкия брой материали, свързани с тези партии, показва, че тяхното
присъствие в публичното пространство все още не е достатъчно значимо, за разлика от
това на ДПС например (виж таблица 6)68. Можем да заключим, че правилото по
отношение на малките партии се отнася само частично за българския контекст (ДПС и
Атака). Социологическите данни относно трансфера на избиратели към тези две партии
показва, че парадигмата на успеха на малките партии на европейски избори не може да
бъде потвърдена. Друг елемент, който също трябва да се има предвид при анализа на
резултатите на тези избори е, че ниската избирателна активност изкуствено увеличава
резултатите на малките партии. Преди да завършим нашето изследване, ни се струва
необходимо да се спрем още веднъж на образът на европейските институции в
изследваните от нас всекидневници и да обобщим казаното дотук.

Европейските институции- българския поглед
Както отбелязахме в началото на нашето изследване, “образът” на Европа и
европейските институции има няколко основни характеристики:
1) Първата характеристика е неговата статичност, за която стана дума в предишната
част и която свидетелства за една повърхностна и недостатъчно задълбочена и
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аналитична визия, която се предава чрез просто представяне на начините на
функциониране и взаимодействие между институциите.
2) Втората характеристика, която споменахме при анализа на статиите, посветени на
европейските избори, е неутралния тон, с който политиката на европейската общност е
представена. Тази неутралност (липса на конкретно представена позиция), не е
характерна единствено за журналистическите материали, но също и за интервютата на
повечето кандидати за европейски депутати и водещи политици. Единствено по-малки,
маргинални партии (движение Напред) или радикални формации (Атака) изразяват
критика или определено отношение към европейската политика като такава 69.
3) Третата характеристика, свързана до голяма степен с предишните две, се изразява в
едно абстрактно противопоставяне и едновременно с това съизмерване: България /
Европейски съюз. В критиките, отправени към управляващите партии, често
аргументът за неспазване на изискванията и предписанията на общността, се превръща
в опозиция: българския корумпиран политически елит versus европейския модел на
управление, който е едновременно демократичен и ефективен (Бойко Борисов срещу
Станишев- “Кампанията започна с разграничаване от конкурентите и посочване на
врага”)70. От друга страна, управляващите партии използват европейските структури
като критерий за своята собствена политика и нейната оценка. Те до известна степен
оправдават неуспехите на своето управление чрез външния натиск, а когато България
постигне положителни резултати, те изтъкват качествата на външната “експертна
оценка”71. И в двата случая “Европа” се явява като ясен критерий за успешно
управление и съответно се противопоставя абстрактно на българската действителност.
Това противопоставяне е характерно и за редакционните материали, публикувани в
пресата72. Тази положителна картина на европейските структури може да обясни
парадоксалното разминаване в отношението към ЕС (положително) и отношението към
националните институции (отрицателно)73. Макар инструментализацията на този
европейски образ да е характерна и за други държави, особеното в българския случай е
именно противопоставянето на база : положително/ отрицателно, успешно/ неуспешно
и тоталната липса на аналитична и конкретна оценка (като се изключат горепосочените
малки и радикални партии). Както можахме да се убедим, този образ на ЕС не само
влияе на оценката на избирателите, но и спомага за липсата на конкретен дебат по
европейските въпроси.

Заключителни бележки
Нашето изследване имаше за основна цел да анализира темите и въпросите, разисквани
по време на кампанията за европейски избори в пет национални всекидневника. На база
69
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на публикуваните материали, ние доказахме, че България не прави изключение относно
основните характеристики на европейския вот и подкрепяйки нашите наблюдения с
резултатите от изборите (Таблица 2) и с допълнителни социологически данни, ние
установихме наличието на наказателен вот и “второстепенността” на европейските
избори (second order). Качественият анализ на образа на европейските институции и
статиите, посветени на европейските проблеми ни помогнаха да реконструираме една
обща тенденция в представянето на тези въпроси. Изследването ни позволи също,
сравнявайки България с другите държави, да установим специфичното спрямо
представянето на Европа и да констатираме отсъствието на дебат относно чисто
европейските аспекти на политическия живот. Разбира се, не бива да забравяме, че
България е в началото на процеса на “вътрешна интеграция” и социализация и найвероятно тенденцията ще се промени с течение на времето. Нашата “моментна снимка”
на визията относно ЕС по време на европейските избори ни помага да осмислим поясно причините, които довеждат до промените и изграждането на определена
обществена представа по тези въпроси. Сравнителният анализ на бъдещите кампании
би ни позволил да очертаем по-ясно динамиката на тези процеси и да отчетем
съответните промени. Засега можем да заключим единствено, че макар да е специфична
в някои отношения, България до голяма степен следва логиката, характерна за другите
държави, както в западна така и в източна Европа.
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Таблица 1: Брой и тематика на статиите

Тематика

1. Кампания – срещи, концерти
Други партии- за кампанията на
противниците
2. Избор на кандидати в листите
Мнения по повод избора

Брой статии

по тема
109
20
26
3
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общо по тематиката
129

29

Тематика

Брой статии

3. Предвиждания, резултати
Техническа информация
Съдебна регистрация СДС
Бъдеща коалиция
4. Купуване на гласове
Пари за листи
Затворници
Website на електорална комисия
5. Представяне на кандидатите
Предишна работа в ЕП
Досиета на кандидати
6. Функции на Парламента- обща
информация
Заплати
7. Липса на европейски дебат
Конкретни предложения за следващия
мандат
Кампания в други страни
Чужди представители и техните мнения

по тема
57
25
20
5
21
2
10
1
44
6
1
7
3

общо по тематиката
107

15
33
12
8

34

51

10

68

Таблица 2. Pезултати от изборите

№

Партия / Коалиция / Независим кандидат

1
2
3
4
5
6
7

"Ред, законност и справедливост"
ПП "ЛИДЕР"
ГЕРБ
ДПС "Движение за права и свободи"
Партия АТАКА
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ
"ЗАЩИТА"
НДСВ
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
"Българска нова демокрация" (БНД)
"СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
ПП ЗЕЛЕНИТЕ
НАПРЕД ВМРО- Българско национално
движение, Земеделски народен съюз,
Движение Гергьовден, Единна Народна Партия
Инициативен комитет Чавдар Иванов Николов

8
9
10
11
12
13

14
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получени относителен
гласове
дял
120 280
4,67%
146 984
5,70%
627 693
24,36%
364 197
14,14%
308 052
11,96%
476 618
18,50%
11 904
0,46%
205 146
14 132
11 679
204 817
18 444
57 931

7,96%
0,55%
0,45%
7,95%
0,72%
2,25%

8 565

0,33%

Таблица 3. Тематики в проценти

Европейски
въпроси - 17,39%

Парламент - 2,55%
Кампания - 32,99%

Кандидати - 13,04%

Листи - 7,41%

Нарушения - 8,69%
Резултати - 27,36%

Таблица 4. Брой статии посветени на изборите според вестника

Вестник
Труд
Стандарт
Монитор
Сега
Дневник
Новинар

Брой
124
112
53
34
33
32

Таблица 5. Брой статии европейска/ национална тематика

Европейска
тематика
32%

Национална
тематика
68%

Под “европейска тематика” разбираме статиите, свързани със следните тематики:
 Кандидати за европейските избори (5);
 Европейски парламент (6);
 Предложения на европейски теми; чужди представители и техните мнения (7).
Таблица 6. Брой статии според пол.партия
Изключени са статиите върху кандидатите на съответните партии и интервютата с тях, както и
статиите, които представят кампанията като цяло, включвайки повечето партии, както и статии
посветени на конкретни действия- информационни центрове, „червена точка на БСП”и др. тъй като
те не се отнасят до представяне на партията като такава, а по скоро се вписват в графата “обща
информация”

Партия

Брой статии
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Партия
БСП
ДПС
СДС-СК
Напред
ГЕРБ
НДСВ
Лидер
Атака
РЗС
Зелените

Брой статии
27
23
17
17
16
9
7
7
2
1
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Доверието в евроинституциите – шанс за българската
демокрация и българите
Ивайла Стоева
Обект на настоящия доклад е нарастването на дефицита на доверие в националните
институции в България и транспонирането му върху евроинституциите, анализиран на
фона на съществуващата обратна тенденция в старите държави членки на ЕС, където
се засилва кризата на доверие в европейските институции.
Доверието е фундаментална характеристика на съвременното легитимно държавно
управление1. То се свързва с гражданската оценка на значими политически институции,
като инкорпорира в себе си оценка за честност, прозрачност и отвореност. Според
Нютон и Норис доверието в институциите е основен индикатор за базовите чувства на
обществото за тяхната политика, като съществуващата корелация между доверието в
националните парламенти и подкрепата за европейската интеграция в старите държави
членки е най-често бива положителна2. Т.е. може да изведем предположението, че
доверието на гражданите в европейските институции, се припокрива с политическото
доверие, което те изпитват към националните си институции.
Според Хелд политическата общност и цивилизации днес са укрепени в комплексни
структури на препокриващи се власти, отношения и движения и оформят следното:
първо, мястото на ефективната политическа власт не е единствено в ръцете на
националното правителство. Второ, идеята за политическо общество на вярата, не
може вече да се ограничи в рамките на една единствена държава. Трето, действията на
държавите в сложните регионални и глобални системи едновременно въздейства на
тяхната автономия и на суверенитета им. Четвърто, съществуват значително нови
модели на “проблеми на границата”, които се дължат на факта, че живеем в свят на
застъпващи се общества.
Съгласявайки се с мнението на Хелд, като застъпим една по-умерена и нюансирана
позиция, че ефективната политическа власт вече не е само в националното
правителство, днес развитието на специфичната система на наднационално управление
на ниво ЕС е едно от условията за бъдещето развитие на света, но заедно с това
възникват редица проблеми, които поставя въпроса за легитимността и отчетността на
ЕС. За настоящето изложение значение има тезата на Джандоменико Маджоне, според
когото, дефицитът в ЕС не е дефицит на демокрация и въобще не би следвало
очакванията за ЕС да се свързват с очаквания за демократичност и по това да се
измерва успеваемостта на Съюза, а е по-скоро „криза на доверието”3. Според него,
успехът на ЕС да увеличи легитимността на процеса на правене на политики чрез

1

Янков, Г. Политологичната мисъл от древността до наши дни, Изд. Стопанство, 2007, с. 46.

2

Newton, K. and Norris, P. (2000) 'Confidence in Public Institutions' in S. J. Pharr and R. D. Putnam (eds).
Disaffected Democracies.What's Troubling the Trilateral Countries.Princeton, NJ: Princeton University Press.
3

Majone, Giandomenico, Is the European constitutional settlement really successful and stable?, European
University Institute, October 2006, http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Moravcsik-reponseMajone-en_02.pdf, (Accessed on September 29, 2009).
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подобряване на процедурните механизми, ще подобри цялостната му легитимност в
очите на европейските граждани и демократичния дефицит ще изчезне4.
Ето защо „демократичният дефицит“ днес се възприема за политически проблем, който
може да възпрепятства процеса на европейска интеграция. Той се подхранва от факта,
че ЕС е отнел правомощия от националните парламенти, без самият той в същата
степен да се е легитимирал демократично. Все още в политическата система на ЕС не
съществува европейско правителство, пряко излъчено от демократични избори и
въпреки поетапното увеличаване на правата на пряко избрания Европейски парламент
предоставената му власт е малка в сравнение с тази на парламентите в демократичните
държави. В степента, в която ЕС би трябвало да продължи да се развива по посока на
придобиване на характеристиките на държава, нараства и значението на премахването
на дефицита на демокрация.5 Очевидно е, че от една страна обществената подкрепа е
необходима за развитието и реформирането на ЕС, а от друга реформирането на ЕС е
необходимо за укрепването на демократичността на ЕС. Така въпросът с
демократичността на ЕС пречи за генериране на необходимата обществена подкрепа за
реформи.
Задълбочаването на демократичният дефицит в рамките на ЕС обаче има двойнствена
природа – за разлика от „старите” страни-членки, които поставят под въпрос
легитимността на европейските институции, то новите държави-членки настояват ЕС
да стане директно отговорен пред населението на отделните страни, тъй като нямат
доверие към националните институции или избраните политици.
В резултат от тези присъщи характеристики на системата и динамичността на средата в
старите страни-членки на ЕС се забелязва дефицит на доверие и участие сред
европейските граждани, който се проявява в „крах на популярната легитимност на ЕС
от началото на 90-те години досега“6. В периода между 1989 г. и 2008 г. проучванията
на Евробарометър постоянно показват наличие на това усещане за отдалеченост, заедно
със силно усещане, че „техният глас [не] се взема предвид на равнище ЕС“7.
Недостигът на информация и недостатъчното общуване представляват едни от
съществените фактори за тази незаинтересованост от страна на гражданите.
Съществува и по-радикална критика, която се застъпва от Клаус, които казва: “Брюксел
иска да минимизира единствената безспорна, развита и доказала жизнеспособността си
форма на човешка организация – националната държава.”
Представените по-горе данните сочат, че гражданите на ЕС са способни рационално да
осмислят икономическите ползи и загуби от членството в ЕС на ниво личност и да
изразят своето доверие към институциите. В старите държави членки на съюза много
често референдумите за ЕС се превръщат във вот насочен към националните
правителства. Например французите почти гласуваха срещу Договора от Маастрихт
през 1992 г., не поради опозицията на някои членове на договора (например
монетарната политика) а поради недоверието към собственото им правителство.
Голяма част от изследователите смятат, че европейските избори много често се

4

Follesdal, Andreas & Hix, Simon, Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and
Moravcsik, Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No 3, 2006, p. 538.
5

Вайденфелд, Вернер, Веселс, Волфганг, Цит.съч., стр. 482

6

Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, р. 50-51.

7
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определят от въпроси на национално ниво8, т.е наблюдава се транспониране на доверие
и/или недоверие от националните към европейските институции.
Дори и ако излезем от контекста на референдумите и изборите, част от европейските
изследователи смятат, че основните чувства към ЕС са движени до известна степен от
чувствата към националните правителства. В изследванията на ЕС всяка година
показват, че малко европейци знаят в детайли за европейския проект, като по този
начин те трябва да изработят своя мироглед от някаква друга гледна точка; гражданите
на ЕС прехвърлят своето отношение към ЕС от националните им правителства;
следователно враждебността към националните правителства се проектира върху ЕС,
докато положителните чувства към националното правителство също могат да бъдат
транслирани върху ЕС институции.
Негативните оценки и лошото преставяне на националните институции и
положителните оценки на наднационалните, генерират по-голяма подкрепа към
европейските институции. Механизмът, които стои в основата на тези отношения, е че
в това състояние дъжавата само може да получи повече ползи от предоставянето на
част от своя суверенитет на европейските институции. Гражданите, които имат високо
доверие на националните си правителства, се чувстван несигурни по отношение на
прехвърляне на сувеенитета на наднационални ниво.
Следователно при старите държави-членки на ЕС до момента се наблюдава следната
тенденция – траснфер на доверие от страна на националните институции към
европейските, възможно ли е в рамките на българската държава да се наблюдава
обратната тенденция – трансфер на доверие от европейските институции към
националните?
Днес двадесет години след 1989 г., в България, процесът на европеизация на
българското общество протича без силна съпротива, с наличието на консенсус, но
едновременно с това е съпроводено и със задълбочаване на „криза на доверието към
националните институции”. Тази криза се изразява в няколко аспекта. Първо, през
последните две десетилетия избирателната активност намалява постепенно. През 1990та година, около 90 % са упражнили своето право да гласуват, а на последните избори –
участието е 60 %. Т.е. паралелно с развитието на демократизацията се развива и процес
на електорална демобилизация, или криза на традиционната политическа мобилизация.
Причината за отлива на избиратели от урните може да се търси в липсата на доверие в
силата на собствения вот. Второ, от 1990 година има чести рокади във властта и
отхвърляне на управляващите партии, както и занижен престиж на политиците и поголяма непопулярност на водещите фигури в изпълнителната власт. Според мен
процесът на бърза загуба на доверие спрямо управляващите партии, предоставя и
възможности на новите формации за изборна победа. Трето, проблем е наблюдавания
упадък в партийната идентификация9. Поради така изложените проблеми, за голяма
част от българите в една такава ситуация, членството в ЕС се доближава до идеята на
Дж. Рифкин за европейската мечта като “сноп светлина в един тревожен свят”10. Това
води до следния парадокс, за разлика от старите държави членки на ЕС, в България, от
една страна обществото не възприема Европа като поле за гражданска реализация, но
от друга те харесват и ценят евроинституциите, за разлика от българските такива.
8
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Politics in the Face of Union (Ann Arbor: University of Michigan Press).
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По данни от национално представително проучване на Института по социология при
БАН и Националния център за изследване на общественото мнение показват, че през
есента на 2007 г. доверието в българските институции е едва 10%. Аналогични са
резултатите и от Европейското социално изследване, според които българите имат найниско доверие към националните институции и политици. Подобни резултати дават
основание на Тилкиджиев да определи българското общество като „общество на
ниското доверие”11 . Този факт, обаче, се опровергава от по-високото доверие, което
българите имат към европейските институции – над 24% в началото на 2007 г. и
постоянната тенденция за неговото увеличаване.
Фигура 1. Ниво на доверие на българските граждани в евроинституциите
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Източник: Eurobarometer, 05.05.2009
В началото на 2009 г. недоверието към българските политически институции достигна
едно от най-високите си стойности, откакто България е членка на ЕС: в процентно
отношение то се изразява с 83% от анкетираните изпитват недоверие към
политическите партиите, с увеличение от 5 пункта от предходната година; недоверието
към парламента е 79% (+6 пункта) и за правителството е 73% (+ 6 пункта). В същото
време българите изразяват по-позитивно и по-активно отношение към институциите на
ЕС.

11

Тилкиджиев, Н. 2007. На дъното в ЕС: нелегитимност на социалното неравенство в България В:
Евроинтеграция и устойчиво развитие. Фондация „Фридрих Еберт”, Регионално бюро София 2007,
Институт по социология на БАН, 2007, с. 55.
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Фигура 2. Ниво на доверие в европейските институции

Източник: Eurobarometer, 05.05.2009
Колебаещите се при своите отговори през 2007 г. постепенно намаляват и доверието на
българските граждани вече е ясно заявено, както към Европейската комисия (51%), така
и към Съвета на ЕС (47%), и към Европейската централна банка (48%). Следователно,
българите, които изразяват по-голямо доверие към европейските институции са три
пъти повече от тези, които имат по-голямо доверие на българските институции (12%).
Факт е, че за разлика от гражданите на “старите” държави членки на ЕС, които се
обявяват за ненакърняване на правомощията на националните институции,
мнозинството българи (40%) биха одобрили даването на повече правомощия на
европейските институции за сметка на националните. Сред българите най-силно
доверие в ЕС имат младежите и хората в активна трудова възраст (20-54 г.), а сред тях –
студентите (75%), мениджърите (74%) и служащите (67%), докато безработните нямат
достатъчно доверие в Съюза, нито в България (43%), нито средно за ЕС (39%)12.
Увеличаването на доверието към евроинституциите се подхранва от факта, че
общественото мнение в България се препокрива с отправените критики в доклада на
Европейската комисия – съвпадат оценките за ръста на корупцията в страната, както и
критиката към начина на изразходване на средства от европейските фондове. По този
начин българите компенсират липсата на доверие в собствените институции с доверие
12

Eвробарометър
70.
Общественото
мнение
в
европейския
съюз,есен
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/news/230109-eurobarometersummary.pdf, 23.11.2009 г.
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в европейските. Членството в Европейският съюз за голяма част от българите означава
живот в общество, което се стреми към законност; предполага стриктно зачитане и
спазване на законите и съобразяване с правата на всички граждани. Ето защо е
необходимо да бъдат продължени усилията за промяна в практическото
функциониране на съдебната система и в борбата с престъпността и корупцията, за да
могат българските граждани да имат доверие в държавата, в която живеят, а тя от своя
страна да бъде фактор на стабилност за европейските ни партньори.
Следователно в България, недоверието в местните правителство и парламент водят до
повишаване на доверието в европейските. Това, обаче, не променя общественото
мнение във връзка със съмнението, че влизането на България в ЕС, може да промени
начина, по който работят институциите тук. Българите са готови да се разпознаят в
мечтата си, да се разграничат от реалността и да се борят за европеизирането на
мястото, където живеят. Както казва Тимоти Гартън Аш именно тези мечти на
границата на възможното могат да доведат до промяна на света.
В заключение може да се обобщи, че българската политическа система е навлязла в нов
етап – от масови партии на прехода към партии на нееднородни групи избиратели, а
легитимността на голяма част от политическите елити е компрометирана.
Общественото мнение приема ЕС като гаранция за налагане на правила в политиката и
икономиката и поради тази причина институциите на ЕС се ползват с най-високо
доверие от всички институции, и то е над средното, вероятно говори, че хората желаят
да имат център на алтернативна власт. Това доверие може да се интерпретира и като
по-голяма политическа идентификация с ЕС, отколкото с България, като желание
хората да са граждани на това наднационално пространство, отколкото на България.
Ефективността на европейската политика се определя от степента, в която ЕС успява да
изгражда и развива пространства на диалог и взаимодействие, докато общественото
внимание в България продължава да бъде съсредоточено предимно върху условията за
усвояване на европейските средства. Високото доверие в евроинституциите сред
гражданите трябва да бъде ефективно използвано и общественото внимание да се
насочи към възможностите за активно отстояване на българските национални
интереси. Промените, които визира
Лисабонския договор: намаляването на
еврокомисарите, както и перспективата след 2014 година за промяна в механизмите за
вземане на решения в ЕС от консенсус към мнозинство; увеличаването на
правомощията на националните парламенти, както и избирането на постоянен
президент и представител по въпросите на външната политика на ЕС, целят да
повишават ефективността на европейската политика и едновременно с това откриват
нови възможности за България.
В действителност в България се наблюдават ограничени негативни тенденции в
отношението на българите към ползите от членството на държавата им в ЕС, но като
цяло това се дължи на тяхната непримиримост към невъзможността да се извлекат
ползи от членството в Съюза, но не и негативно отношение към интеграцията на
България в ЕС. Следователно съществената предпоставка за успех ще зависи от
степента, в която новото управление ще успее да постигне баланс между националните
приоритети и европейските перспективи.
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Ролята на съвета на Европа в Българския преход към
демокрация 1992-2007
Политика към гражданското общество
Теодора Калейнска
Една от характеристиките на демократизацията в новите демокрации безспорно е
влиянието на международните фактори, които имат особено ярко очертана и твърде
динамична роля в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) след падането на Берлинската
стена. Протичащите процеси и вълната на демократизация в Полша, Чехословакия,
Унгария, България, Румъния след 1989г., насочват внимание върху тезата, че в
изследователските модели на нововъзникващите политически системи необходимо се
налага и включването на международните фактори.
Съветът на Европа оказва значително влияние върху политическите процеси в
България и най-вече, върху един компонент от нейната политическа система –
неправителствените организации като проекция на стимулиране на активно гражданско
общество и стабилизиране на демократичните процеси, както и като инструмент за
прилагане на основни демократични ценности в обществения живот на България и
създаване на стабилна демокрация. Именно това въздействие като комплекс от
взаимоотношения на гражданско сътрудничество и процес на интеграция от страна на
България в Съвета на Европа в периода 1992-2006г, включващи програми, обществени
и граждански инициативи, подкрепа за десетки младежки дейности, десетки
междуправителствени текстове и споразумения, характеризиращи полето на дейност в
областта на подкрепата, пряко насочена към гражданското общество и неговите
представителни организации, както и спецификите на тази подкрепа, е обект на
настоящата статия
Въздействието и подкрепата на Съвета на Европа за процеса на демократизация и
консолидиране на демокрацията в България е широкоспектърен и върви по множество
линии на обмен и интервенция. Той е насочен към променящото се българско общество
в цялост, следвайки основните принципи на повлияване в страните-членки. Негови
сфери на работа са държавата и държавните институции, организациите-посредници,
образователната и социална среда и нейните модератори, гражданите, като преки
актьори на промяната.
В анализа си за развитието на гражданското общество и демократичното развитие в
Източна Европа Палма (1993), развива интересна хипотеза за възможността
демокрацията да функционира предимно чрез развито и силно гражданско общество.
Изводите му се основават на факта, че комунистическите режими имат своя
политически мандат от историята и при тяхното разпадане неизменно настъпва
идеологически вакуум, който създава мобилизация на населението, която се
утвърждава като единствен механизъм за внасяне и разширяване на социалната
подкрепа в посткомунистическите общества.
В логиката на това изказване,
въздействието на Съвета на Европа върху процеса на демократизация и в частност
върху гражданското общество и неправителствените организации, според степента на
проява може да бъде разделено на двата етапа.
Основната цел на подкрепа в първия период бе създаването на капацитет на
неправителствения сектор – организационен, технически, финансов, експертен. Чрез
подкрепата на организациите за осъществяване на граждански активности и за
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провеждане на инициативи, свързани с развитието на отделните общности, Съветът на
Европа от една страна въздейства върху процеса на изграждане на активно гражданско
общество и върху активистки тип поведение от страна на всеки индивидуален
гражданин, а от друга страна подпомага процеса на канализиране на гражданското
участие. Този период от въздействието на Съвета на Европа върху гражданското
общество продължава от приемането на страната за член на организацията през 1992г.
до края на 1997г., когато завършва процесът на институционализиране на подкрепата за
България.
Вторият етап на въздействие на Съвета на Европа и подкрепа за гражданското
общество обхваща периода 1997г. – 2006г., до приемането на страната в Европейския
съюз. Този етап позволява Съветът на Европа да постави акценти върху своята работа в
България с оглед достигането на експертиза, повишаване на капацитет, изграждане на
мрежи и разширяване на влиянието на българските организации не само в страната, но
и чрез тях, „изнасяне на влияние” в съседни балкански страни в преход. В този период
се утвърждават и в своеобразна степен, се профилират организациите, с които Съветът
на Европа работи и подкрепя в страната.
За изкристализиране на основните принципи и приоритетни области на
въздействието на Съвета на Европа върху гражданското общество в двата етапа на
демократична подкрепа, то подлежи на систематизация с оглед анализа на входа на
системата и на изхода – работа с неправителствените организации като посредници в
политическия цикъл и очаквани политики, резултати и участие на изхода.
Предложената система на въздействие към неправителствените организации, състояща
се от осем основни приоритетни направления, включва анализ на политиките на Съвета
на Европа за въздействие и постигнатите резултати на изхода на системата и следва
приоритетите на международната организация за утвърждаване и стабилизиране на
политическата система.
На първо място, неправителствените организации са механизъм и експериментално
поле за промяна на законодателството и в цялостната публична политика на страната.
На тях се гледа като на стабилен и надежден партньор на управлението, който може
активно да влияе, съдейства и насърчава процеса на създаване на демократична правна
рамка за развитие на системата. Чрез организациите се осъществява апробация на
законопроекти, изследват се прилагането на добри международни практики в български
условия на терен и се създава своеобразно практическо законодателство. Важно е да
отбележим факта, че след 1997г. редица неправителствени организации, подкрепени от
Съвета на Европа, започват осъществяването и правенето на политики за пряко
въздействие за промяна на системата, особено в областта на законодателната
инициатива. Формира се значителна експертна и капацитетна помощ, като в същото
време, чрез организациите се тестват законопроекти, намират практическо поле
водещи международни практики в български условия, създава и се утвърждава
своеобразна практическа лаборатория за създаване на закони. Добри примери в това
отношение са апробирането на проекта за Закон за закрила на детето, чрез прилагане на
проекта „Деца в риск” във Великотърновска област; проекти за законодателни текстове,
свързани с корупционни практики, социална помощ, делегирани социални дейности,
опазване на паметници на културата, работа с малцинства, свобода на медиите и
прочие. Самият закон за юридическите лица с нестопанска цел е ярък пример в
подкрепа на излаганата теза.
На практика значителна част от приеманото българско законодателство бе тествано в
реална среда чрез микро и под-проекти, финансирани от Съвета на Европа, било пряко
чрез неговите информационно-документационни центрове в България, било чрез
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действащата до 2004г. програма „Мерки за изграждане на доверие”. Важно е да
отбележим факта, че след 2002г. редица неправителствени организации, подкрепени от
Съвета на Европа, започват осъществяването и правенето на политики за пряко
въздействие за промяна на системата, особено в областта на законодателната
инициатива. В същата година започва ежегодната подготовка и оповестяване на
„доклади в сянка”, успоредно и в отговор на официалните доклади, които
правителството подготвя, приема и представя в отговор на поетите от него
международни ангажименти и условности, в рамките на своето членство в Съвета на
Европа. Всяка година коалиция от неправителствени организации, при водещата роля
на Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”, Български хелзинкски
комитет, С.Е.Г.А., подготвят „доклад в сянка” за развитие и защита на правата в
България и за състоянието и развитието на малцинствата в България. Тези доклади са
важен източник за международната организация, както за определяне на акцентите на
мониторинговия и пост-мониторинговия диалог с България, така и за определяне на
сферите на въздействие и подкрепа.
На второ място, следвайки основните пилони на създаването на Съвета на Европа и
основните приоритети в общоевропейската му работа, на неправителствените
организации се делегират очаквания, пряко свързани с промоцията и защитата на
правата на човека. В пряка връзка с развитието на експертиза в областта по превенция и
защита на правата на човека, се утвърждават серия от организации, които Съветът на
Европа използва и кани и в своите мониторингови и пост-мониторингови мисии в
България. В цялостния процес по защита на правата на човека и подготовката на
свързаните с това документи за България се използва експертизата на Българския
хелзинкски комитет, „Български адвокати за човешки права”, Асоциацията за
европейска интеграция и човешки права. Специално внимание за развитие на капацитет
и експертиза за работа в малцинствени общности в периода бе подкрепата за над 30
неправителствени организации на малцинства, като най-активни и утвърдили се в
годините станаха сдружение „Разнообразни и равни”, „Нево дром”, Център за
публични политики и застъпничество, „Турски културен център 21век”, гражданско
сдружение „Евет” и др. В периода се утвърдиха и развиха като силни експертни екипи
организациите Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”, С.Е.Г.А.,
Център за междуетнически диалог и толерантност, Фондация „Романи Бах” и Център за
образование за демокрация - Пловдив. Освен ежегодните „доклади в сянка”,
организациите консултират мониторинговите и пост-мониторинговите доклади за
България.
На трето място, Съветът на Европа отделя специално внимание върху своето
въздействие за изграждане на гражданско общество чрез специален акцент и внимание
към гражданското образование като цяло. Познаването на широката гама от права на
човека, разбиране за равенство, личностна отговорност и задължения в хода на
демократичния процес дават възможност на отделния гражданин да бъде активен
участник в процеса на вземане на решение на всички нива.
Център „Отворено образование” развива нови образователни технологии, модели на
управление на образователните промени, програми за гражданско образование, модели
за професионално развитие на учителя, програми за обучение и развитие на училищни
настоятелства и други нестопански организации в образованието и подпомага
развитието на гражданското общество в образованието чрез обучение на училищни
настоятелства, изграждане на мрежа от обществени съвети за развитие на
образованието, чрез система от младежки образователни центрове и градски съвети за
ученическо самоуправление. Център «Отворено образование» е част от мрежата на
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Съвета на Европа за гражданско образование и национален координатор на седмицата
на глобално образование, под егидата на Съвета на Европа и на Центърът Север-Юг в
Лисабон.
Специфична проява на подкрепата на Съвета на Европа за развитие на образованието и
изграждането на новия гражданин на демократичната политическа система е
създаването и развитието на Училища за политика. Основано през 2001 г. като
неправителствена организация с обществена полза, Училището подпомага създаването
на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния,
европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични
ценности като плурализъм, толерантност и информиран диалог. Чрез семинари,
конференции и инициативи, насочени към професионалното развитие на млади
обществени лидери, Българското училище за политика се стреми да насърчи процеса на
демократизиране в България и страните от Западните Балкани и Черноморския регион.
Към Училището бе създадена и специална регионална програма за Юго-Източна
Европа, целяща да подкрепи младите демокрации в преход и да пренесе положителния
опит, създаден в България към близки като манталитет и култура, регионални
общности както и да задълбочи и заздрави диалога на толератност и регионално
разбирателство и сътрудничество.
Всяка година, над 800 млади политици и представители на граждански формации,
участници в 14 Училища за политика от цяла Европа се срещат в Страсбург за участие
в Летен университет по демокрация. В него те дискутират, обсъждат, търсят решения,
спорят по актуални проблеми от европейското и регионалното развитие на регионите,
които представляват. Те са своеобразна лаборатория за общата европейска политика и
за бъдещето на Обединена Европа.
На четвърто място, Съветът на Европа насочи своето въздействие към спецификата
на социално-икономическите права и тяхната защита чрез неправителствените
организации в България. Икономическият и социалният аспект и намесата на
гражданското общество в активизиране и създаване на публично-частни партньорство
също води до формиране на нова роля на неправителствените организации в процеса на
вземане на решение и повишава тяхното място като социален капитал на
демократичния процес. Прилагането на Европейската социална харта в България, което
съвпадна с втория разглеждан период, позволи в страната да се оформят голям блок
неправителствени организации, разнообразни по своя характер, които се занимават с
решаването на социални проблеми, проблеми на маргинализирани групи и групи в
нужда, на деца и семейства в риск, на инвалиди и др. Разгръщането на публичночастните партньорства, инспирирани от позитивния опит на Съвета на Европа, позволи
в страната да се реализират множество проекти, пряко насочени към решаване на
проблемите на засегнатите групи, като в същото време бяха създадени практики на
въвеждането на държавно делегираните дейности в социалната дейност, създаване на
социални фамилии; формирането на консорциуми и обществени съвети и граждански
форуми от политици, експерти, практици и изследователи за решаване на определени
социални местни проблеми и др. В периода бяха създадени и 28 Агенции за регионално
развитие като неправителствени организации, които обединени в своята Асоциация на
Агенциите за регионално развитие оказват съществено въздействие върху цялостния
социално-икономически климат на развитието на една общност.
Петата насока на въздействие, е ориентирана към развитието на местната демокрация
и ускоряване и утвърждаване на процеса на децентрализация в България. В пряко
приложение на влиянието на Съвета на Европа и на конвенциите, касаещи местното и
регионалното развитие и за постигане на основните задачи и цели, а именно развитие е
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създаването на отворено гражданско общество и споделяне на успешни практики за
социално развитие, които стимулират гражданското участие в социален, икономически,
политически и културен диалог, в страната се създават национални и регионални
сдружения, посредници на общините-членки в обмена на информация и добри
практики и стимулират тяхното сътрудничество за повишаване ефективността и
прозрачността на дейността им.
Такова сдружение е например Националното сдружение на общините в Република
България (НСОРБ)1, юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е учредено на 11 декември 1996
година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става
2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната
власт, да представлява и защитава нейните интереси, а от1999 година в сдружението
членуват всички 264 общини в страната, което го прави завършена мрежа на
гражданско участие в процеса на вземане на решения на национално ниво. Основна цел
на НСОРБ е силно, ефективно, изцяло в полза на гражданите и отговорно местно
самоуправление и прилагането на принципите на децентрализация в управлението на
България, към момента на общинско ниво, но като препоръка на Конгреса на местните
и регионалните власти, и на областно ниво.
Освен НСОРБ, Съветът на Европа пряко подкрепи и Фондация за реформа в местното
самоуправление (ФРМС)2. Създадена през 1995г., ФРМС предлага информация,
консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на общините,
провокира иновации в местното самоуправление, действа като посредник и изгражда
широка мрежа от вътрешни и международни партньорства. Фондацията е част от
европейската мрежа на местните власти за обмяна на опит LOGIN. Фондацията има
пряк достъп до елекронните ресурси и библиотечен фонд на Съвета на Европа и на
Конгреса на местните и регионални власти. Нейният опит беше специално изследван от
Съвета на Европа и приложен в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Сърбия и
Черна гора, Грузия, Косово и Румъния.
В същото време, на регионален принцип, Съветът на Европа, заедно с ААМР, оказа
силно въздействие върху създаването и утвърждаването на регионалните сдружения на
общини. Към времето на изследователското изследване, са създадани и активно работят
осем регионални сдружения на общини в България - регионално сдружение «Янтра»,
«Тракия», «Марица», «Централна Стара планина», Асоциация на общини от Юженцентрален регион «Хебър», Регионално сдружение «Югозападна България», Асоциация
на родопските общини, Асоциация на черноморските общини. Както е видно,
регионалните сдружения на общини са създадени на основата на приложените в
България шест региона за планово развитие.
Шестото направление, в което насочи своето въздействие Съвета на Европа, бе
младежта на България, като гарант за необратимостта на демократичния преход и
създаване на активно младо поколение с богата гражданска култура. От една страна,
Съветът на Европа има значителен брой резолюции и конвенции, пряко засягащи
участието на младите хора в процеса на вземане на решения на местно ниво, но от
друга страна Съветът на Европа и пряко финансира развитието на дейности с млади
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Виж на http://www.namrb.org/
Виж на http://www.flgr.bg/
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хора и деца и утвърждаване на младежкото самоуправление чрез Европейската
младежка фондация (EYF)3.
Основни механизми за повлияване са осъществяването на програми и проекти,
насочени към умственото, физическото и духовното развитие на децата и младите хора
и придобиване на практически умения, знания и опит чрез участие в младежки
инициативи и проекти. Младежките организации традиционно мобилизират младите
хора за доброволна работа и участие в младежки кампании и инициативи. Те
предоставят информационни, консултантки и обучителни услуги за младежи и
младежки неформални групи и организации, съдействат на общински администрации
за повишаване на капацитета на тяхната работа за посрещане очакванията на младите
хора и децата.
Неправителствените организации, от 2003г., съвместно с общините, провеждат ден на
младежко самоуправление, както и провокираха приемането на Харта за участието на
младите хора в живота на общините и регионите, която през 2004г. бе приета от ХХХІХ
Народно събрание и ратифицирана от преобладаващ брой от българските общини.
Достъпът до информация, получаване на максимален обем информация на роден език
бе седмата насока на работа по определяне на въздействието си в България на Съвета
на Европа. Организацията, провеждайки своята информационна политика за
популяризиране на демократичните ценности и запознаване и прилагане на стандартите
на Съвета на Европа в България, създава своя информационна мрежа и оказва пряко
влияние върху процеса на демократизиране в България чрез своите информационни
центрове от една страна, както и като подкрепа и помощ към развитието на
демократични медии в страната.
Информационните центрове на Съвета на Европа са натоварени със задачата да
превеждат и издават на езика на страната-членка основните издания, документи,
резолюции и кампанийни материали на организацията на български език. В същото
време, центровете превеждат и разпространяват ежедневни бюлетини по значими
европейски събития, както и по важни за българската страна теми и поддържат свои
информационни сайтове с обемни масиви от информация както за работата на Съвета
на Европа, неговите принципи и дейности, така и за планираните и провеждани в
България събития от европейско, национално, регионално и местно значение. Богати
специализирани библиотеки са изградени и в двата центъра, в София
има
специализирана библиотека с над 12 000 документа на Съвета на Европа и справочна
литература, а във Велико Търново има над 18 000 информационни единици на Съвета
на Европа и на Европейския съюз.
Информационната си политика и въздействие върху процеса на демократизация,
Съветът на Европа поддържа и чрез подкрепата си за развитие на свободни и
демократични медии. Работата с медии се осъществява в няколко плана с оглед
максимално повишаване на ефекта на разпространение на информация. За сесиите на
ПАСЕ, журналисти от българските медии да специално канени за отразяване на
сесиите, както и при гостуването на европейски и световни лидери с програмни
изказвания пред ПАСЕ. Средата в Страсбург, разглеждана като наситена
информационна среда, богата на възможности за обмен на информация, на мнения,
интервюта и прес-конференции, позволяват на българските журналисти да работят в
европейско обкръжение и да пренасят тази среда и в български условия.

3

Виж на www.eyf.int
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В същото време, Съветът на Европа подкрепи процеса на изграждане на експертиза
сред българската журналистическа гилдия, чрез подкрепата си за Центъра за развитие
на медии. Десетки обучения, преведени материали, анализи на медийната среда са
осъществени чрез центъра като посредник между гражданите и властимащите, но и
като представящ най-добри европейски практики. Предаването на радио «Христо
Ботев» - «Европейски хоризонти» при своето възникване бе изцяло подкрепено от
Съвета на Европа, Директорат по правата на човека, а в последствие то се разшири и
разви като предаване, покриващо целия спектър на европейската интеграция.
За да мултиплицира ефекта от своята работа, като осми подход към неправителствения
сектор в България, Съветът на Европа насърчи създаването и работата в мрежа, с което
разшири максимално и процеса на демократизация. Класически примери за това са
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, регионалните
асоциации, Фондация за реформа местно самоуправление и др.
След 2000г. Съветът на Европа подкрепи инициативата на Информационнодокументационния си център във Велико Търново и създаде мрежа от информационни
точки, първоначално в Североизточна и Централна България, а след това в Централна
Южна България и в Югозападна България. Като домакинстващи организации са
определени университети, местни власти или неправителствени организации.
Информационните точки разполагат с пакет от основни документи и книги на Съвета
на Европа, най-вече свързани с правата на човека, и участват в осъществяването на
кампаниите на организацията в България. В периода 2000г. – 2006г. в България работят
официално признати 8 информационни точки, 6 под методическото ръководство на
Велико Търново и 2 – на София. Практиката на България, оценена като изключително
успешно и ефективна, довежда до откриването на информационни точки в Русия, в
Румъния, Словакия и Полша.
Международните организации, и в частност Съветът на Европа, играят основна роля за
внасянето на институционална култура за модернизиращите се общества, в това число
и в българското политическо и гражданско общество. В годините на преход към
демокрация, въздействието на Съвета на Европа се оказва решаващо за
демократизиране на институциите и организациите-посредници, за създаване на правна
рамка на българския преход, основана на базисни демократични ценности, за
разгръщане на партийната система и на зараждащото се гражданско общество, за
създаване на култура на избора и за цялостната демократизация на българското
общество.
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Референдумът по Лисабонския договор и предизвикателствата
пред новия екип на ЕК
Валентин Петрусенко
Тази статия носи в себе си негативите и позитивите на достатъчния времеви отрязък
между представянето й пред научната аудитория на годишната конференция на
българските политолози. Когато тя бе подготвена през ноември 2009, имаше твърде
малко информация за хода на изборите на новия екип на Барозу, сякаш повече
преобладаваха неяснотите и слуховете за новите кандидати за постове в Европейската
комисия. И ако тогава презентацията бе повече издирване на факти сред мъглявите
информационни съобщения, твърде скоро излязоха наяве официалните номинации.
Никой, обаче, не можеше да подозира за дълбочината на предстоящите драми, и за това
каква роля ще бъде отредена на България в тях. Така че позитивното в случая тук е
възможността тази статия по-добре да отрази развитието на процеса на изборите заедно
със всички политически перипетии. А що се касае до негативите, те са преди всичко на
редакционния екип, който бе имал добрината да изчака търпеливо събирането на
всичките писмени материали, защото така бъдещото книжно тяло би имало своя идеен
завършен вид..
2009 година бе много важна за бъдещото развитие на Европейския съюз. На първо
място тя маркира приключването на мъчителния процес по приемане на Лисабонския
договор, което бе в пълна несигурност докато не се преодоля „поправителния”
референдум на Ирландия. Това бяха и последните уточнителни компромиси по
договора – необходимата жертва за да не бъде съвсем съсипана идеата за реформиране
на институционалната рамка на ЕС и последни реминисценции по завуалираната идея
на европейската конституция.
Паралелно с това се инициира процесът по номиниране и избиране на новия
председател на Европейската комисия и Върховен представител по външната политика,
нещо изключително важно в такъв преходен период.
Въпреки, че на официално ниво преобладаваха позитивните нотки на еврооптимизма, в
лагера на евроскептиците също се готвеха за сериозен сблъсък. Наред с успехите на
действащата Комисия, не малко бяха и противниците на провежданата про-либерална
политика. Шансът на Жозе Мануел Дурао Барозу бе, че не се намери достоен
противник и неговата кандидатура не бе засенчена от нечия друга харизма. Но, от друга
страна, екипът му бе положил огромни усилия по реализиране на идеята за европейска
конституция и успя на наложи широката рамка на институционална реформа в
новопроетия Лисабонски договор. Нещо повече, Европейският съюз все повече
акцентираше потребността да излезе на глобалната сцена като силна и
конкурентноспособна международна организация, и макар Лисабонският договор
конкретно установяваше параметрите на това световно присъствие, бе необходима
решителната сила на изпълнителната власт в съюза, която да го приведе в действие.
В представянето на единствената кандидатура на Барозу се криеха два елемента на
противоборствата вътре в европейската политика. На първо място кандидатурата му не
бе никак безспорна и срещна значителна съпротива сред европейските социалисти и
зелените. Това особено ясно пролича при гласуването на неговата кандидатура пред
пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург на 15 септември 2009 г. Там
Барозу получи едва 382 гласа подкрепа от общия брой 736 евродепутати. При такова
крехко надмощие на десноцентристките сили в парламента стана ясно, че Барозу няма
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лесно да получи одобрение само поради натрупаните позитиви от работата му през
първия мандат на Европейската комисия. Нещо повече – точно тук той срещна силната
съпротива на опонентите си, недоволни от либералната политика на ЕНП. Долови се
ясно и заканата левите евродепутати да подложат на взискателно обсъждане на
бъдещите кандидати за постове в Европейската комисия. Нескрито бе и недоволството,
че кандидатурата на Барозу мина едва с подкрепата на яростните антифедералисти в ЕС
(според лидера на европейските социалисти Мартин Шулц, гласовете на
евроскептиците на британските тори изиграха важна роля в преброяването на
окончателните резултати по преизбирането на Барозу).
Всичко това още повече засили необходимостта преизбраният лидер да представи една
по-убедителна политическа визия за бъдещето на Европейския съюз, като в същото
време тя не преповтаря постулатите на вече позабравената Лисабонска стратегия.
Поради това Барозу заложи много в програмната си реч пред пленарната сесия на
Европейския парламент, озаглавена „Страст и отговорност: Засилването на Европа във
времена на промени”, където основни контрапунктове на неговата визия бяха борбата
срещу „националните егоизми” и залагането на потенциала на Евросъюза за развитие
по посока на засилената интеграция и прилагането на осъвремененото законодателство,
заложено в Лисабонския договор. Това бе една наистина про-европейска позиция под
мотото „повече енергия за Европа”.
Разбира се, Барозу не се задоволи само с тази програмна реч, наистина от екипа му бяха
положени усилия за разработване на принципно новата стратегия на Евросъюза,
повлияно от предстоящите институционални реформи според приетия Лисабонски
договор, както и поради променената конюнктура на световно ниво, където
регионалните организации се консолидират за да посрещнат предизвикателствата на
финансовата криза. Бе представена една съвсем нова „Стратегия ЕС 2020”, която би
трябвало да насочва и координира европейските политики през следващите 10 години.
По конкретно в „Стратегия ЕС 2020” бяха засегнати следните положения:
В настоящия момент Европа се намира в един взаимно зависим свят. Настъпил е
моментът за една амбициозна и водеща Европа пред останалите региони и
междудържавни организации. Настъпил е моментът за една Европа, която поставя
хората в сърцето на политиката и ще демонстрира на света „европейските ценности и
интереси”. Ако през досегашния мандат на Комисията главна задча е било
консолидирането на Европа на 27-те страни членки, то сега е дошъл моментът да се
използват пълноценно ефектите на тази политика.
B „Стратегия ЕС 2020” преразглежда и досегашната концепциия за развитието след
2010 година, а именно:


Успешен изход от кризата чрез търсене на решения срещу безработицата и
прилагане на Европейската програма за икономическо възстановяване.



Европа да заеме водеща роля в решаването на проблемите с промяната в
климата, и по-конкретно с налагането на ниско емисионна на въглероди
икономика.



Развиване на нови източници за устойчиво развитие и социална кохезия.



Гарантиране и предоставяне възможности за напредък на хората в Европа.



Отваряне на новата ера за една „Глобална Европа”.
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Прилагане на екологично ориентирана икономика, на устойчиво развиваща се и
иновативна промишленост.



Търсене на нови потенциали за прилагането на ефектите на научните
разработки.

Сред другите важни мерки бяха набелязани разработката на дневния ред за решаването
на проблемите със заетостта през 2010 като „Година за борба срещу социалната
изолираност” чрез прилагането на мерки за равнопоставеност, участие на хората в
икономиката, прилагането на принципите за социална справедливост, дори в условията
на световната криза и под натиска на международната конкуренция, при което да не се
стигна до спадане на икономическия стандарт за гражданите на Европа.
По отношение проблемите със световните пазари да се обсъдят мерки за откритост и
конкурентноспособност, при което Европа да се превърне във водещ износител на
стоки. Външната политика да бъде комбинирана от гъвкава сила със последователни
действия за защита на интересите на европейския бизнес. Да се създадат действащи
мрежи на бъдещето – чрез основаването на Европейска дигитална агенция, която да се
превърне в уникален механизъм за развитие на общия пазар чрез високи технологии,
цифровизация на информацията и прилагане на високоскоростни интернет
комуникации. И не по-малко важното – прилагането на единна система за контрол и
регулиране на ефикасно потребление на електрическа енергия и на газ. Налагането на
бюджетната реформа, където Европейската инвестиционна банка да работи заедно с
частния сектор и по-пълноценно се прилага публично-частното партньорство.
И накрая – окончателна ратификация и прилагане на Лисабонския договор като
инструмент за защита на европейските интереси навсякъде по света.
Други важни послания на Барозу в програмната реч преди преизбирането му, както и
свързани с лансираната „Стратегия ЕС 2020” бяха, че живеем в уникално време на
криза и след кризата. Като това е не само финансова, икономическа и социална криза,
но и криза на ценностите. Изходът от това би бил възможен единствено с прилагането
на социална пазарна икономика и укрепване на европейския модел на обществото.
Световната криза допринесе за доизграждането на взаимнозависимия свят, където
ударите по стопанството се проявяват в нестабилните финанси, в проблемите за
недостатъчна енергийна сигурност и ефективност, отразяват се върху качеството на
храните, все повече се усещат климатичните промени. В крайна сметка шансът на
Европа е да стане лидер за доказването на европейските ценности, за защита на
европейските интереси и за борбата срещу маргинализацията. В настоящия момент
трябва да се извлече максималното от уникалния европейски опит на над 60 години
успешно наднационално развитие, на проверените във времето ефикасни европейски
институции. Лисабонският договор е един уникален инструментариум, според който
няма да има централизиране на властта и по-последователно ще се прилага принципът
на субсидиарността и солидарността, с дух на единение и на нови амбиции.
Барозу отбеляза важността на предварителните консултации с всичките европейски
парламентарни групи и постигането на консенсус в набелязаната стратегия. Така
Европейският план за икономическо възстановяване ще включва активното социално
пазарно стопанство; търсенето на нови извори за устойчиво развитие (зелени
технологии, умен растеж); налагането на дигитализираната инфраструктура, следяща
ефикасното разходване на електроенергията и газта; откриването на повече работни
места и ангажиране на работещите в социалната кохезия въпреки неблагоприятните
условия на световната конкуренция.
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По отношение на солидарността – друг важен компонент на европейските ценности, стратегията включва мерки за максимално използване на структурните фондове,
особено от новите страни членки и страните с трайни икономически проблеми. Като
цяло стратегията отбеляза промяната на предишния модел на ръст – сега поконкурентен, даването на предимства и възможности за бизнеса в една по-умна
икономика и общество на знанието; налагането на цялостно нова финансова система –
етична и отговорна, чрез което ще бъде спазена нашата отговорност пред бъдещите
поколения.
На съвместните обсъждания на Барозу с парламентарните групи се отбеляза и
следното: Европа е водеща сред Г-20 и поема нови отговорности за утвърждаване на
общия пазар, но с прилагането на съвременни и отговорни финансови механизми и
услуги. Засилено внимание да получи социалното измерение на стопанството,
подготовката на по-свободни регулации за пазара на труда, но и борба срещу
социалния дъмпинг; да се приложи задълбочн анализ на социалното въздействие при
една по-справедлива полова равнопоставеност, постигането на по-балансиран и реален
бюджет. По отношение външната политика на съюза – да се засили механизма на
Европейската служба за външна помощ, поверена вече на Върховния представител по
международната политика и вице-президента на Европейската комисия. Както и поголямото въвличане на Европейския парламент в решаването на въпросите от външната
политика на съюза.
Сред най-интригуващия кръг проблеми бе предложеното преструктуриране на бъдещия
състав на Европейската комисия. Поставяки на преден план философията на „Стратегия
ЕС 2020” Барозу лансира създаването на нови комисарски постове по:


Правосъдие, фундаментални права и граждански свободи;



Вътрешни работи и миграция



Промени в климата

Така се постигна разпределението на портфейла правосъдие-права-сигурност. Засилено
бе внманието на миграцията като фактор на икономиката и за решаване проблемите на
нелегалната имиграция в духа на европейската солидарност. Особено актуална бе
позицията на комисара по проблемите на промените в климата, което на фона на
провала на срещата на върха в Копенхаген демонстрираше по-силната обвързаност на
Европа решително да се промени отговорността пред непредсказуемите намеси в
световния климат.
Друга важна стъпка бе ревизия на някои от аспектите в дейността на европейските
институции, като:


По-голяма възприемчивост към съветите на науката, в частност създаване на
специален пост на „главен научен съветник”, който да централизира
проактивната политика за прилагане постиженията на науката и да спомага
развитието на изследванията, да се стимулират иновациите;



Сближаване на Комисията с Европейския парламент – повече откритост и
диалог, дебати по важните проблеми;



Добро взаимодействие и диалог със Съвета на Европа;



Новата Европейска комисия да бъде политически стабилна, да не се повлиява от
партийни пристрастия, а да бъде европейска по дух и да преодолява
националните егоизми и етатичното поведение.
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Относно новата Европейска комисия по мнението на „ЕU Observer”, никога досега
изборът да е бил толкова труден, неясен, неизвестен дори в съвсем напредналата фаза
на дебатите. Очевидно горепосочените намерения за значителни структурни промени
наложиха дългото изчакване и пълна херметичност от страна на екипа на Барозу за да
се попречи на всякакво изтичане на информация. Като цяло ясни бяха следните
тенденции – залагането на проверени имена, но с ротация на постовете;
продължаването на балансираното представяне както на консерватори, така и на
либерали; засилване ролята на жените в бъдещия състав до около 1/3.
В предварителния период на сондиране и лобиране Барозу успя на наложи своя
управленски модел – търсенето на портфейли според индивидуалните качества на
кандидатите да преобладава пред традиционното настояване големите европейски сили
да си разпределят важните позиции. По традиция най-търсеният бе икономическият
портфейл и за него активно беше лобирано (включително с дублиране и припокриване
на кандидатите) от страна на Финландия, Белгия, Люксембург, Естония, Латвия,
Словакия, Словения, и то защото традиционно тези позиции се падаха на Франция.
Като възможни и вероятни имена бяха посочвани следните:


за Германия остана канцлерът на Баден-Вюртемберг Гюнтер Отингер и
надделяването му за пост на еврокомисар по енергетиката. В надпреварата за
немски номинации бяха отпаднали В.Шойбле, Е.Брок, П.Хинце;



за Полша – без особени вътрешни кадрили силна се запази позицията на
дясноцентристкия евродепутат Януш Левандовски, който да поеме бюджета;



за Франция – две силни позиции за еврокомисар по икономиката – Мишел
Барние и Кристин Лагард, с по-добри изгледи за първия, като бивш комисар;



за Румъния – без особени дебати и промени северната ни съседка се наложи за
поста на комисар по селското стопанство и номинацията на Дачиан Циолос;



за Дания – без противоречия бе отредена позицията на комисар по проблемите в
климата, както безспорна бе номинацията на датската министърка по климата
Кони Хедегард;



за Испания – Хоакин Алмуния, стар стожер на политиката на предишната
комисия, бе изтъргуван в обмен на подкрепата за Барозу от страна на испанските
социалисти;



за Ирландия – поради непослушното си поведение и почти провала на
Лисабонския договор (взет с поправителен на втория референдум), Ирландия
извоюва присъствието си в Комисията с формат 27 (страните членки да запазят
броя на комисарите). Ирландия обаче загуби важната си позиция по отношение
портфейла на вътрешния пазар. Като силни кандидати бяха сочени Пат Кокс
(бивш председател на Европарламента) и министърката на правосъдието Майре
Геогеган-Куин.

В периода на номинациите традиционно се изреждат т.нар. преситжни и непрестижни
комисарски позиции, като се забравя, че еврокомисарите задължително следват
национално необвързана, повече наднационална политика. В този смисъл, румънският
комисар по селското стопанство едва ли ще може да предприема действия
фаворизиращи неговата страна. Но въпреки това, главно поради засиления стопанскофинансов елемент в европейската сплотеност, на първите места фигурират постовете на
промишлеността и търговията, на вътрешния пазар, на конкуренцията. Сред толкова
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важните постове се нареждат транспортът, комуникациите, образованието, културата,
многоезичието...
Сред другите интересни наблюдения в предварителния етап на номинациите бяха
сочени очакваното засилване на повече президентският подход на Барозу в дейността
на екипа му, за разлика от другия, консенсусният модел. Очаквано бе намаляването
броя на социалисти сред новите комисари, за сметка на представителите на
консерваторите. И като най-любопитно бе предположението за добрите шансове за
номинация на британския министър на икономиката – индиеца Ширити Вадера, който
би могъл да стане първи неевропейски по произход еврокомисар (50/50 Campaign for
Democracy).
Статията бе довършена в периода на вече излезлите номинации и практическото
препитване на кандидатите от съответните парламентарни комисии. Тук няма да се
спирам на провала на българската кандидатура и развихрилите се скандали, които дори
поставиха в патова ситуация консенсусните механизми на ЕС. Добрият ход и найдоброто решение бе в представянето на сегашната българска кандидатура и пълната й
адекватност за предложения портфейл.
Авторът няма да се спира и на подробния преглед кои предположения за номинации и
избор на комисари се потвърдиха, а кои не. Цялата информация за новия екип на
комисията Барозу – 2 е достъпна от саита на ЕС. Като заключителни бележки ще се
представят следните наблюдения. Наименованията на комисарските портфейли бяха
значително преструктурирани, а рокадите на постовете показват по-скоро
номенклатурния подход – т.е. прехвърлянето на различни позиции на предишни
комисари, като се залага повече не толкова на професионалната им подготвеност като
експерти в областта си, а повече като управленци и мениджъри на поверените им
ресори. Старите кадри формират ядката на новата комисия, новите кадри само я
допълват.
Получи се и известно протичоречие между залегналите в Лисабонската стратегия
амбиции на съюза, и в крайна сметка наложените компромиси.Те са най-видни в
избирането на спорите постове за председател на Евросъюза и Върховен представител
по външната политика (спряганият пост за т.нар. външен министър на ЕС, и сега
фактически интегриран с настоящата комисия). Тези постове бяха поверени на съвсем
безцветни и неизвестни фигури при едни напълно недемократични избори (дори без
предварително дебатиране и даването на думата на европарламента), те по-скоро
потвърдиха наблюденията за компромисното начало при всички важни европейски
решения. А дори още повече - страхът на европейската управленска върхушка и на
европейските лидери политиката на съюза да получи по-ясна физиономия, ангажирана
позиция и силни решения. В резултат на което председателят на Евросъюза се превърна
в съвсем излишна синекурна длъжност, като сегашният и първи председател дори стана
известен с неевропейските си исказвания, както и подложен на публично унижение от
британските евроскептици. Същата неблаговидна позиция има и настоящият Върховен
представител по външната политика, доста нерепрезентативен и плах в налагане
амбицията ЕС да засили външнополитическите си позиции – както при решаването на
международните и хуманитарни кризи, така и при решаването на важните
международни споразумения, където прездентският екип на Барак Обама върви с
няколко крачки напред, а дори и позамъглената позиция и престиж на ООН отново си
връщат стария блясък.
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