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Скъпи читатели,

В настоящия брой на списание EuroFocus ви 
предлагаме както теоритична рамка, така и 
практически анализ на някои от най-актуалните 
проблеми в ЕС и по света. Злоупотреба, плурализъм, 
анархия, демокрация и сравнителна перспектива на 
сблъсъка между демокрация и икономика: това са 
отправните точки на нашите автори. А областите, 
които засягат варират от икономическата криза 
и имиграционната политика до гражданската 
активност и медийната политика в общността. 

Още по-усилено продължаваме да залагаме на 
многоезичния облик на ЕС като включваме в изданието 
си 3 оригинални статии на английски и френски 
език. Надяваме се чрез тях не само да ангажираме 
любопитството ви по актуални теми, но и да ви 
предложим полезна възможност да упражнявате 
знанията си по официалните езици на общността. 

С пожелания за успешна, активна и вдъхновяваща Н 
ова година, както и приятно и ползотворно четене,

Константина Василева



4EuroFocus ■ Декември ■ брой 6  

Brief background of the crises 

Before the financial crisis of 2008 purchasing 
a mortgage on a house in the US seemed to be a 
great investment because the prices of houses were 
constantly increasing. Since mortgages were a steady 
source of income for banks they started loaning 
money to riskier home owners. Banks and firms 
on Wall Street then packaged those loans together 
and sold them to investors thus spreading the risk 
to multiple parties. Eventually those poor home 
owners began to default and this left the banks with 
empty houses whose value was dropping rapidly. 
As a result of this increased debt held by banks and 

firms many were forced into insolvency. This has 
created a ripple effect across the US economy as 
well as the rest of the world.

In 2001 Greece officially entered the Eurozone 
and introduced the single currency of the Union, the 
euro. Years later, the Greek government admitted 
that the country has joined  without fulfilling the 
Maastricht criteria1 . Allegedly, Wall Street firms, 
such as Goldman Sachs, had helped Greece to avoid 
strict EU regulations and take new loans by hiding 
the real amount of its budget deficit 2. The result 

1 “BBC NEWS | Business | Greece Admits Fudging Euro 
Entry.” BBC News,01 Dec. 2011
2 Story, Louise. “Wall St. Helped Greece to Mask Debt 

Ian Kirk, Bachelor of International Studies, University of Southern Indiana
Polina Tsvetanova, Bachelor of European Studies, University of Sofia

Economy vs. Democracy: 
American and European financial crises 
in comparative perspective
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of those deals as well as the increased debt Greece 
incurred during the financial crisis in 2009 led to a 
debt crisis that threatens the very existence of the 
whole Eurozone and the stability of the world’s 
economic system. 

At a first glance there does not seem to be many 
things in common between the two crises except 
for the involvement of Wall Street banks. However, 
there might be more similarities below the surface. 
The belief that the American public held that they 
can afford buying big houses whose price will keep 
growing eventually led them to default. In reality 
this is pretty similar to the situation in Greece in 
which the country acquired more loans in order 
to fix its short-term problems and this   resulted 
in a huge crisis in the long term.  Is this a simple 
coincidence and do the two crises have much more 
parallels? 

Effects of the crises

To begin we should examine the common 
problems the crises have created in the United 
States and in the EU. One of the big problems of the 
US economy is the lack of jobs. The unemployment 
rate has increased from 6% at the beginning of the 
crisis and peaked at 10.1 % in October 2009 3 . It 
has slightly decreased since then but it still remains 
at 9%. As with Europe, unemployment is severely 
effecting the youth who are entering the job market 
as well as the older members of the “blue collar” 
or working class who have seen many of their jobs 
outsourced to overseas markets. 

Even though unemployment in the US is 
considered high, the unemployment rates of some 
European countries affected by the crisis the 
most are almost double as much and are reaching 
unprecedented levels. The unemployment in the 
Eurozone in October 2011 has increased to 10.3% 
compared to 9.7% in the whole of the Union4 . Spain 
and Greece are the countries with the highest rates 
with 22% for Spain and 17% for Greece and those 
numbers keep rising. These levels of unemployment 
and the economic uncertainty have lead to a decrease 
Fueling Europe’s Crisis - NYTimes.com.” The New York Times - 
Breaking News, World News & Multimedia. Web. 01 Dec. 2011
3 “Bureau of Labor Statistics Data.” Databases, Tables & 
Calculators by Subject. Web. 01 Dec. 2011.
4 “Unemployment statistics”. Eurostat. Statistics explained. 
Web. 1 Dec. 2011.

in consumption and mistrust in the banking sector. 
The panic has resulted in withdrawal of people’s 
deposits and European banks cutting their credits 
thus making the economies shrink even more. 
According to Eurostat data from November 2011 
the French  and the German growth were 0.4% and 
0.5%5  which was more than what was expected, 
but analysts forecast a slow down at the end of the 
year6 . Moreover, French and German banks that 
had big exposure to Greek and Italian debt are the 
most threatened in the crisis. The phenomena of 
deposit withdrawal is a common sight in the whole 
of the EU but is particularly strong in Greece where 
there was a threat that the country may leave the 
Eurozone and go back to the drachma. The chaotic 
actions of the Greek government and the former 
Greek prime-minister Papandreou as well as the 
lack of coordinated and decisive actions to cease 
the crisis from EU institutions and members of the 
Eurozone contributed to the panic and the general 
feeling of frustration among Europeans. The 
continuous efforts of Greek and other European 
governments to solve the problem combined with 
the strict austerity measures that many of the EU 
citizens have to go through are aggravating the 
problem and fueling disappointment against the 
government. 

The Greek government was forced to introduce 
huge cuts in the public sector, reform the pension 
system, reduce bureaucracy, start privatization 
of public assets and increase revenue in order to 
receive the money from the bail-out plan provided 
by the EU and IMF. Those government cuts were 
accompanied not only with tension between the 
major political parties within the country, the 
Greek government and other EU leaders, but also 
by numerous protests. The Greek government, 
however, was not the only one in Europe that 
had austerity problems. Similar actions had to be 
undertaken by the other affected countries, such 
as Italy, Spain, and Portugal. Moreover, other EU 
countries with traditionally strong economies such 
as Britain are also suffering because of the crisis. 
Britain’s conservative government introduced 
a series of cuts and it became clear that British 
economic growth would be slower than predicted 
5 “GDP up by 0.2% in euro area and by 0.3% in EU27”. 
Eurostat. Newsrelease Euroindicators 179/2011. Web. 1 Dec. 2011
6 “Пазари | Икономиките на Франция и Германия 
нараснаха с повече от очакваното - Dnevnik.bg.” Новини, 
анализи и коментари - Dnevnik.bg. Web. 01 Dec. 2011.

Economy vs Democracy
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Economy vs Democracy

in March 2011 7. 
Growth has not only been a problem for the 

British. In order to tackle their own slowed growth 
local US governments have taken a wide range of 
austerity measures and the National government 
has made a number of cuts in government spending. 
Many of those cuts will directly affect programs 
that support working class communities. In the 
2011 budget, cuts were made to both community 
development and public housing. Funding for 
assistance programs to low income families was 
also decreased. Key government services such as 
law enforcement, transportation and education are 
feeling the pain as well with heavy slashes to their 
budgets. Some of the cuts also have international 
ramifications. The US State Department lost $8 
billion in funding this year which will have a severe 
impact on foreign aid to developing nations in Africa 
and South Asia as well as struggling democracies in 
the Middle East. On top of it all, harsh cuts were 
also made in job creation programs and programs 
aimed at reeducating unemployed workers which 
are much needed within an already struggling 
working class.  

Similar developments to the ones occurring 
in the EU countries when it comes to a decrease 
in faith against the government are noticeable in 
the US too. The government’s political infighting 
and the lack of a clear, visual plan for recovery 
has led to mistrust amongst the American people. 
Government approval ratings fell to 17% this 
year8  which is the lowest it has been ever since 
the data was collected. Neither the President nor 
Congress can seem to bring forth any solutions that 
have enough support to be passed into law. As for 
the actions the government has already taken in 
response to the crisis it is very hard for the average 
citizen to see clearly what positives these actions 
have had in their day to day lives. Those measures, 
however, helped to avoid more devastating effects 
of the crisis and stabilize the situation.

Actions to handle the crises

7 “Its Growth Slowing, Britain Extends Austerity Mea-
sures”. The New York Times, World News & Multimedia. Web. 01 
Dec. 2011.
8 “Review & Outlook: In Government We Mistrust - WSJ.
com.” Business News & Financial News - The Wall Street Journal - 
Wsj.com. Web. 01 Dec. 2011.

In many ways the ideas behind the means for 
tackling the US financial crisis and the EU debt 
crisis now are similar. The extent to which those 
ideas were accomplished and executed in the United 
States and in the European Union, however, vastly 
differ. This is mainly due to the different traditions 
and views on economy the EU governments have. 
The Union’s main problem yet again is the lack of a 
single center that should come up with a single plan 
and the lack of means for this plan to be enforced in 
all the member states.

Commonalities between the European and 
the American economic rescue plans can be 
revealed if we examine some of the key measures 
introduced. One of the actions undertaken by the 
US, the Troubled Asset Relief Program or TARP, 
was a $475 billion allowance that was given to the 
Treasury Department by Congress. Under TARP 
the Treasury created a number of programs with 
different focuses all aimed at aiding various spheres 
of the economic crisis.  A majority of the money 
under TARP was given to the Capital Purchase 
Program which loaned money to big and small 
banks around the nation in order to spur lending. 
Another chunk of the funds was bailout money 
for the huge struggling Wall Street firms such as 
AIG and Citigroup. Loans given to the automotive 
industry which was on the edge of bankruptcy was 
also a large part of TARP. The rest of the Troubled 
Asset Relief Program funds were used to refinance 
or modify mortgages, purchase toxic assets or to 
assist states hard hit by the crisis, development 
banks and small businesses.

Along with TARP were the famed bank 
bailouts that were a combined effort by the Fed 
and the Treasury to ensure that the insolvent or in 
danger firms on Wall Street could avoid collapse 
or be sold and thus preventing a more severe 
economic crisis. The firms which had the deepest 
involvement in the sub-prime mortgage crisis were 
the ones in need of the bailouts. Home financing 
giants Fannie Mae and Freddie Mac were basically 
nationalized by the government with the Treasury 
using $400 billion to cover the companies’ losses. 
American International Group or A.I.G was given 
$180 billion, part of which was included in TARP, 
in order to prevent it from going under. Two other 
large firms, Citigroup and Bank of America, were 
also bailed out with $280 billion and $142 billion 



7EuroFocus ■ Декември ■ брой 6  

Economy vs Democracy

respectively. Bear Sterns was given $30 billion in 
credit by the Fed in order to be sold to JP Morgan 
Chase and with this the bailouts to Wall Street 
concluded. Along with these firms $25 billion was 
given additionally to the automotive industry which 
had strong ties the banking sector and was thus also 
in financial upheaval.

The European Financial Stability Facility 
resembles the American bank bail-outs and also 
partly the TARP program, but there are numerous 
reasons that explain why it cannot possibly be as 
effective. It was created by the EU member states 
in order to insure loans for Eurozone countries in 
financial difficulties and has a mandate to operate 
in the debt primary and secondary markets. The 
problem is that the amount of money needed to 
save a firm, even those on the scale of A.I.G. or 
Bear Stearns, is much less than the amount needed 
to bail out a whole country or several ones from 
default. This problem plunged even more when it 
became clear that the fund will not be able to reach 
its goal of 1 trillion euro lending capacity and China 
gave no signals that it would take part in it. Thus if 
some of the bigger countries, such as Spain or Italy 
face insolvency this would mean an end for the 
Eurozone in its current form and recent rumors say 
that France might need help too. Moreover, even 
though the EFSF was assigned an AAA credit rating 
by lots of credit rating agencies, such as Standard 
and Poor’s and Fitch, the German chancellor Merkel 
admitted during the G20 summit that markets would 
probably not view a fund as stable that was created 
by countries that would be vulnerable themselves 
if their fellow Eurozone neighbors default. Even 
having the above mentioned flaws in mind, maybe 
the greatest disadvantage of the EFSF is that it 
creates a growing tension between the EU members 
in a moment when it’s crucial for Europe to show 
unity.

However, even on the matter of how the new 
European unity should look like, views of EU 
leaders contradict. The difference in the economic 
problems, traditions and approaches to cope 
with the crisis among the members of the Union 
is a unique issue that cannot be compared to the 
situation in the United States. This problem seems 
to be the main reason for the failure of European 
leaders to curb the crisis and therefore should be 
the main one to get solved. In regard to this, Merkel 

and Sarkozy are considering a new stability pact 
under the enhanced co-operation procedure of 
the Lisbon Treaty. Their plan consists of several 
bilateral agreements between Eurozone countries 
creating something similar to a fiscal union with 
less member states, but only ones that fulfill the 
necessary criteria and a zone with less disciplined 
countries. The prime-minister of Luxembourg and 
president of the Euro Group, Jean-Claude Juncker, 
and the president of the EC Jose Manuel Barroso, 
on the other side, reject the possibility of a solution 
that would divide the EU.  This uncertainty has 
lead to confusion among specialists, markets, 
and the European citizens leaving space open for 
prognoses, such as the creation of a new Northern 
Union and a Latin Union or a complete collapse of 
the whole Eurozone.

The different opinions of the EU countries 
have deep historical roots and stand out in almost 
every situation concerning economics. A typical 
example is Britain’s refusal to take part in the 
proposed European tax on financial transactions. 
Even though this so called “Robin Hood tax” would 
bring 57 million euro for the EU and would help to 
prevent future crises similar to this one it probably 
will not be implemented due to Britain’s strong 
opposition. London justifies its lack of solidarity 
with the other EU countries with the argument that 
such a tax would not work unless introduced in the 
whole world and would significantly decrease the 
popularity of London as a world financial center. 
It also contravenes the liberal approach on the 
economics of the island and bears a resemblance 
to the 1% problem in the United States where 
social solidarity is also not a typical virtue of the 
economy. The crisis in the US has led to a widening 
of the gap between rich and poor as  the income 
divide between these two groups is at its highest 
time ever. This division has been worsened by tax 
breaks given to the wealthiest Americans. In 2008 
the top 0.1% took 10 percent of all personal income 
in the US9 . To further exacerbate the issue the 
poorest poor has increased to a record high of 6.3 
%10.  This has lead to broad popular discontent in the 
US. British government’s cuts have also triggered 
9 Bentley, Paul. “America’s Pay Gap: Inequality between 
Rich and Poor Worse than Revolutionary Egypt | Mail Online.” 
Home | Mail Online. The Daily Mail, 20 June 2011
10 Yen, Hope. “Income Gap Widens: Census Finds Record 
Gap Between Rich And Poor.” Breaking News and Opinion on The 
Huffington Post. Associated Press, 28 Sept. 2010. 
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similar events among its population.
Britain being the typical EU outsider is not 

a surprise, but there are also major differences 
between the “core nations,” France and Germany, 
when it comes to getting out of the crisis. Their 
argument dates back to  the history of the EU as 
it is reminiscent of the old discussions about the 
European Central Bank’s role and independence. 
The German approach on keeping prices steady 
may not turn out to be the best possible move in the 
current situation. Even though ECB’s new president 
Mario Draghi dropped the bank’s exchange rate 
from 1.5 to 1.25% 11 thus making it easier for 
European banks to give credit, his actions were not 
enough to curb the crisis and a new decrease is being 
considered. Even though it is a low in the history of 
ECB this rate is still relatively high compared to 
the decision of the US Federal Reserve to drop the 
Federal Fund rate to 0.25% in 200812  right after the 
crisis began. This is yet another example of the lack 
of bold and quick actions to stimulate the economy 
and fight unemployment EU-wide. It also illustrates 
two other major disadvantages of the introduced 
plans for rescuing the euro, those being the focus 
on budget discipline and cuts without providing 
many incentives for the economies to recover.

The US government can be an example for 
creating such programs while attempting to tackle 
the crisis. Three different stimulus packages have 
been brought forth since the beginning of the crisis. 
In early 2008, Congress gave multiple billions in 
tax cuts to all income levels as a means to avoid 
recession as the economy began to look worrisome 
in late 2007. At the beginning of Obama’s presidency 
in 2009 Congress passed the American Recovery 
and Reinvestment Act which provided stimulus by 
cutting taxes, increasing funding for unemployment 
benefits and other such entitlement programs, and 
by providing billions in federal grants and loans 
for state, local, and federal projects. Tax cuts and 
unemployment funds were extended in 2010 in the 
third wave of stimulus. In 2011 a fourth stimulus 
was proposed under what is being called the Obama 
jobs bill. Despite the passage of small sections of 

11 “Draghi Jolts Markets with Surprise Rate Cut | EurActiv.” 
EurActiv | European Union Information Website (EU and Europe). 
Web. 01 Dec. 2011.
12 “Open Market Operations.” Board of Governors of the 
Federal Reserve System. The Federal Reserve, 26 Jan. 2010. Web. 
01 Dec. 2011.

the bill most of it has been denied by Congress and 
so for the most part this fourth stimulus has not 
come to fruition.

There are some efforts of the US and the EU to 
act together on the international scene in an effort to 
curb the effects of the Eurozone debt crisis, but they 
have not reached a sufficient degree of cooperation. 
Even though the US itself has big problems with its 
debt, on a meeting with EU leaders in Washington 
DC the US president Obama shared his experience 
with tackling the similar problems his country has 
encountered and made suggestions concerning the 
EU debt crisis. There is a serious danger that the EU 
crisis may spread across the world and US banks 
are vulnerable in particular because of their low 
level of capitalization. This has probably influenced 
the recent decision of the Federal Reserve and the 
central banks of five other nations to take action to 
make the borrowing of the dollar cheaper. This move 
is aimed at assisting the European Central Bank by 
allowing it to borrow more money internationally. 
Along with the help it gives to the ECB it also 
allows the central banks of America, Japan, Canada, 
Switzerland, Britain, as well as Europe to exchange 
more easily their respective currencies if the need 
would arise.

Public reaction the crises have triggered

Even though there are steps taken in the right 
direction, the general feelings of confusion and 
frustration keep growing among both Americans 
and Europeans. The effects of the crises, such as 
increases in poverty and social exclusion along 
with the lack of visual improvement at the public 
level has led not only to protesting, the response 
most readily available to the people, but also to a 
threatening tendency that seems to accompany every 
economic crisis, populism and right radicalization 
of the political life. 

In the United States this began in the form of 
the Tea Party Movement. This was a conservative 
movement that felt that government was too large 
and that the free market should have a more open 
hand in correcting the crisis on its own. According 
to the Tea Party, a big reason for the increase in 
economic woes was the large amount of debt 
held by the US government. Due to this belief 

Economy vs Democracy
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the movement called for a reduction in spending 
and taxation along with reforms of the current tax 
system. The Tea Party became political and ran its 
own candidates through the Republican Party and 
in the elections of 2010 the Tea Party won victories 
across the nation. However, the radical and at times 
stubborn positions held by Tea Party politicians 
eventually hurt the movement in 2011 when the 
debt ceiling crisis in Congress showed that the 
refusal to comprise, which was promoted by Tea 
Party supporters, harmed the political system as 
well as the economic recovery.  This has led to a 
sharp decrease in public support for the Tea Party 
and has also caused many mainstream Republicans 
to sever their ties with the movement.

 Unfortunately, this has not been the case 
in Europe where many right radical Euro-skeptic 
parties gain more support. This trend can be 
dangerous in times when common European actions 
are crucial in order to save the member states from 
the threatening debt crisis. The presence of such 
parties in cabinets throughout the EU may prevent 
or impede imposing the necessary measures in 
order to curb the effects of the crisis in the whole 
Union. An example of these moods around Europe 
is the popularity of the True Finns Party in Finland 
that increased from 4% to 19%13  in four years 
and thus making it the leading opposition party 
in the country.  A similar situation seems to also 
be developing in France with the far right leader 
Marie le Pen who stands good chances on winning 
the upcoming presidential elections according to 
polls14 . 

 The typical for a situation with such a big 
influence of far right parties, sharpening of the 
rhetoric, often results in Europeans standing against 
each other and villainizing each other for being lazy, 
undisciplined or taking advantage of the situation. 
Therefore the proposal of the Romanian MEP 
Monica Macovei, to increase the EU control when 
it comes to corruption in the bailed-out countries 
in order to increase the trust among EU citizens 
that their money has been spent right, makes sense. 
Moreover, a major problem of the Greek government 
is the money it has lost in unpaid taxes. Despite the 

13 “True Finns’ Success Could Threaten Eurozone Bailouts 
| Euronews, World News.” International News | Euronews, Latest 
International News. Web. 01 Dec. 2011
14 “BBC News - Marine Le Pen Poll Rating Shock for 
French Politics.” BBC - Homepage. Web. 01 Dec. 2011.

measures taken to curb this phenomenon, half of the 
total percentage of taxes are not even “theoretically 
collectable”. Even though the EU has intervened to 
help resolve the issue the numbers show that even 
more Greeks are hiding their taxes. This tendency 
is not something new for the Greek economy, but 
its recent increase may point to the mistrust in the 
current government and the lack of commitment to 
the introduced austerity measures. 

 That’s not an isolated tendency in the EU. 
The unsuccessful referendum attempt of the former 
Greek prime-minister Papandreou was a desperate 
call to provide support from the population for some 
of the reforms. Even with the indecisiveness amongst 
Greeks on whether their country should stay in the 
Eurozone and endure all envisaged cuts, or go back 
to the drachma and possibly face state’s default 
and devaluation of the national currency, they were 
never asked about it and all new measures affecting 
their lives seemed to be forced upon them from 
the foreign governments of France and Germany. 
This sense of helplessness, perceived unfairness, 
and mistrust in the government’s actions logically 
leads to the only possible form of expression left 
to them - protesting. Greece has been the scene 
for strikes and protests of workers from different 
economic areas, including tax servants, lawyers 
and the media, since the beginning of the austerity 
measures. Occasionally the country has been 
paralyzed by couple of longer and more general 
nationwide protests, some of them even resulting in 
riots. The new Greek technocratic government also 
did not seem to gain more support from protesters 
as several days ago the police had to intervene 
during a student protest against it. Similar are the 
moods in Italy where people disapprove of the new 
“undemocratic cabinet of the bankers” of Mario 
Monti that should introduce severe budget cuts in 
order to save Italian economy from facing a similar 
fate as Greece. Protesters have taken aim against 
banks and taxation agencies, as well as the Italian 
banking association, shouting that they do not want 
to be ruled by banks.

 This slogan has parallels to the position 
of the Occupy Wall Street protesters in the US. 
Across the US and in many parts of the world 
this movement has begun as a result of the anger 
felt by many because of the increasing social and 
economic inequality which has been an outcome of 

Economy vs Democracy
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the crisis.  The movement also reflects concerns over 
the amount corporate influence on the American 
political system along with dissatisfaction over the 
lack of punishment given to those in the banking 
sector who were responsible for the crisis. In direct 
response to the inequality between the rich and 
poor the slogan “We are the 99%” has become a 
battle cry of solidarity against the 1% who hold a 
massive amount of the wealth. Criticism has been 
directed at the movement for its lack of clear goals, 
something quite similar to the lack of a clear position 
by Europeans on which path their countries’ should 
take. Overall most of the supporters want general 
goals such as better jobs and decreases in the cost of 
education but there are also more specific goals such 
as a tax on financial transactions, similar to a Robin 
Hood Tax, and reforms in the banking system. The 
Occupy movement has also not become political 
like the Tea Party and has no foreseeable intention 
of doing so. Within the movement, however, 
decisions are made in working groups and are then 
brought before general assemblies to be voted on 
through direct democracy. Recently many of the 
larger Occupy protests have been shut down and 
evicted by local law enforcement and it is unclear 
what the future holds for the movement. Despite of 
this fact, the movement shows an alarming issue. 
The present form of democracy in the Western 
world has proven to be not effective enough and 
not to represent the will of the people. However, 
even though democracy is something useful and 
good for one country we have seen that in the case 
of both the Eurozone as well as the US it is very 
possible for emotions and stubbornness to conquer 
reason which can lead to tragic results for all parties 
involved. 

Conclusion

Democracy deficit is one of the biggest and 
oldest problems of the EU, as well as the lack 
of strong and unified leadership along with the 
different views on economic policy the member 
states have. Time has proved that those flaws that 
have been created with the creation of the EU 
itself do not go away with time and hurt Europe 
ten times more during periods of economic crises. 
That is why a transformation of the Economic and 

Monetary Union to a Fiscal and later on maybe 
even Political Union is a necessity if Europeans 
want to keep the euro. The EU and the Eurozone 
have been an unprecedented experiment that had to 
become a role-model for other similar organizations 
throughout the world. Now it has to either find 
political will to evolve even further or throw away 
the efforts of generations that attempted to create 
a peaceful and prosperous Europe. Unfortunately 
what seems to be missing in the equation is not only 
strength to overcome the short-term differences and 
head towards a long-term goal, but also the vision 
needed to do so. 

The people of the United States have the task 
of coming together despite the polarization of the 
nation. Both conservatives and liberals want the 
government to do what is right for the people but 
whether that means having less government and 
more free market or having more government 
programs and increased regulation cannot be known 
for sure. Therefore everyone pulls in the opposite 
direction and as long as America keeps jumping 
from one side to the other it cannot go the direction 
it needs to, forward. 

Whether it is the United States or the European 
Union what is fundamentally lacking in both is the 
unity itself.  Both have lessons to learn from each 
other but both also have common problems and 
both must learn to work with and within each other 
if they wish to survive and succeed in a changing 
global environment. 
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The media is one of the most powerful tools 
for informing the society nowadays. First, its use 
is widely spread: hours spent in front of TV and 
in internet are part both of our professional and 
personal life. Second, there is a tendency everyone 
to have access to it at any time by any device. 
The convergence of industries and technological 
innovations are not only making our life better, 
they pose new challenges to legal regime. Third, 
its power is widely known by economists and 
politicians: media could inform, promote ideas, 
increase sales, defend democratic principles and 
even manipulate the society to a wide extent. This 
is the reason regulation of media on national and 
EU level is of big importance. However, due to a 
number of compromises with the legal regime on 
EU and often on Member states level, legal gaps 
by regulation of media mergers and the lack of 
consensus in adopting necessary regulation for 
companies’ ownership there are problems in the 

sector which exist for more than 15 years resulting 
in inequality of safeguarding some democratic 
principles all over the Union. 

As the problem is extensive the current 
article will concentrate on competition law rules 
which actually result in safeguarding freedom of 
expression and media pluralism as well as diversity 
of content. The general competition law concepts of 
dominant position on the market and its abuse will 
be outlined and assessment of the applicability of 
their current definition to the media mergers will be 
made. As it is incorrect the market rules to safeguard 
democratic principles, therefore some options for 
improving the legal regime will be discussed.

A competitive economy is institutionalized 
on the basis of article 3 TEU and protocol 27. “A 
highly competitive social market economy” is 
part of establishment of internal market. This is 
the main goal of EU competition law which shall 
ensure functioning market structures. To this end 
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Dominance, Abuse and Media Pluralism

other objectives as economic efficiency, consumer 
welfare and avoiding abuse of dominant position 
shall be provided. This process often requires a 
balance of conflicting objectives. 

For example sizeable corporation could be very 
effective in fostering competition by allocating 
resources consequently improving economic 
efficiency, production and introduction of new 
services. However, this same corporation has great 
potential for anti-competitive behavior towards 
the other competitors and suppliers (Article 101 
TFEU) and the potential abuse of dominant position 
(article 102 TFEU) which shall be restricted. The 
same applies for the media market and competition 
law rules regulate mergers of media companies and 
examining firms in dominant position. However the 
sector has its own specificity and extra dimension 
as the decisions regarding competition could have 
impact on media pluralism, diversity of content and 
freedom of expression which are associated with 
public service mission.

1. Definition of dominance and abuse

As article 101 TEFU safeguards the agreements 
concluded between companies from production 
(upstream market) and/or distribution (downstream 
market) and their compatibility with competition 
law rules in all sectors, including media, article 
102 TEFU protects competition on the merits. It 
prohibits abuse of dominant position on the market 
or substantial part of it. It could be infringed not only 
by private actors but also by public undertakings. 
Article 102 in combination with article 106 applies 
also towards cases in which a company is put in 
such a position by the state that it has no other 
option but to abuse its dominant position. In the 
case of media industry such public undertakings 
are public broadcasters. They are considered to 
be sheltered by the national competition law rules 
but when it comes to a product and service to be 
exported or imported in terms of broadcasting, the 
posed limitation or obstruction shall be justified by 
expressed derogations in the treaty or the general 
principles of law and in particular, freedom of 
expression. The role of public broadcasters in 
promoting and maintaining media pluralism is 
recognized by European Commission but their 
financing is expected to be put under even more 

severe control.
Emphasis shall be given to the principle 

that concerning general competition law rules 
dominance on the market is not an infringement. It 
is not considered as treat for the competition. What 
is of concern is the abuse of such position. 

There is not an official definition of dominance 
in EU treaties. Such definition was provided by the 
case law1.  Dominance is “a position of economic 
strength enjoyed by an undertaking which enables 
it to prevent effective competition being maintained 
on the relevant market by affording it the power 
to behave to an appreciable extent independently 
of its competitors, its customers and ultimately of 
the consumers.” Dominance could exist on part 
of one undertaking (single dominance) or two or 
more undertakings (collective dominance). In case 
of media industry it is disputable if such definition 
shall be appropriate for the media market. If media 
market when applied to viewer is considered as 
“marketplace of ideas” then the product has nothing 
to do with price, but with format and content. If 
dominance in this case could be defined as “opinion 
forming” or “opinion power”, then the dominance 
on such market is alarming. 

In order to establish if undertaking is dominant 
on the market, market power shall be defined and 
enjoyed by undertaking over a period of time. 
The Court and the Commission place reliance on 
market shares first and then on barriers to entry. The 
threshold under which it is assumed that dominance 
does not exist is about 40% of market shares. Barriers 
to entry can take different forms from government 
intervention to undertaking’s own conduct.

Market power in terms of media industry 
should be considered as a slightly different 
concept. The problem in this respect is that the 
traditional approaches for defining dominance fail 
to address the possible implications of dominance 
and influence over opinion forming.  It is obvious 
that the competition law relying on economic 
considerations would have difficulty in grasping 
more complex operations of cultural or symbolic 
power. 

As mentioned before only abuse of dominant 
position is of concern. Article 102 gives some 
examples of abuse as “pricing, single branding and 
1 Case 27/76 United Brands, and Case 85/76, Hoffmann-La 
Roche.
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rebates, tying and bundling, and refusal to supply. 
In terms of production (upstream market) of media 
industry the holder of intellectual property rights 
may provide control by the owner on the value 
chain based on those rights. In terms of distribution 
(downstream market) conclusion of agreements 
with dominant buyers shall be considered even 
more problematic. If a dominant buyer enters 
into agreement with a holder of certain content 
(premium content2 ), it could consequently impair 
the access of weaker competitors to the relevant 
market and to drive them out. As a result, the 
purchase prices may be decreased by the dominant 
buyer. Excessive high broadcasting charges for 
sports or films may infringe article 102 as such costs 
may represent barriers to entry for the new entrants. 
Article 102 is to be applied not only by regulating 
undertakings dominating the market for production 
or distribution of media content. It shall directly 
promote the production or distribution of content 
when such promotion is to safeguard competition. 
In terms of media industry it is worth to pose a 
question how a consensus could be reached about 
what constitutes “abuse of opinion power” and how 
restriction in output should be assessed: as justified 
restriction or as restriction of freedom of expression, 
which should not be allowed. It is obvious that a 
certain degree of subjectivity is to be applied here, 
so it is difficult to draft a rule.

2. Concept of media pluralism and 
its importance in safeguarding freedom of 
expression 

Freedom of expression is a constitutional right. 
On international level Article 10 of the European 
Convention of Human Rights (ECHR) and Article 
11 of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union (Charter) are the legal guarantee 
for its protection. Freedom of expression is a right 
of a citizen to receive and impart ideas without 
interference of a national authority. Article 11, para. 
1 of the Charter adds that the right exists regardless 
of the frontiers. Freedom of expression imposes 
obligation on the state not to interfere.
2 “Premium content” is defined as “types of general interest 
content”, which are in regard to social sphere and that particularly 
provides opportunities large audiences to be attracted whilst posing 
little or no risk, for example certain important  football games, 
movies, programs

Media pluralism on the opposite is not 
considered as a constitutional principle. It is not 
mentioned in the constitutions. However, it is 
perceived as a constitutional value which derives 
from a constitutional guarantee of freedom of 
expression and shall be considered as integral 
part of it. However, pluralism is not a right of the 
individual, and it obliges the state to adopt the 
relevant legislation to preserve this value.

Without pluralism freedom of expression would 
not exist. Therefore the measures taken to safeguard 
media pluralism are inevitably in connection with 
ensuring rights of individuals. 

Legal base for safeguarding pluralism is Article 
11, para. 2 of the Charter. It states that the “freedom 
and pluralism of the media shall be respected.”  The 
interpretation of term “respected” could suggest that 
this is an obligation of an authority or institutions 
not to impede the existence of media pluralism. 
Consequently it might be concluded that EU has 
only obligation not to interfere and no competency 
to regulate media pluralism on EU level.

Defining media pluralism is a difficult task. 
There is not a legal definition in the treaties of EU 
and a number of initiatives a legal regulation to 
be adopted weren’t successful. The last initiative 
by the Commission is the tree-step approach 
scheduled for 2007-2009. However the third 
step about issuing Commission Communication 
followed by consultations couldn’t still be found on 
Commission’s website. The second step consists of 
independent study of indicators on media pluralism 
as on the first step it was concluded that this is the 
only necessary step the Commission shall take. 
The study on indicators includes legal indicators as 
well, as the first one is the guarantees of freedom of 
expression. This study however is not an instrument, 
posing obligations; it does not aim harmonization 
either. Each Member state shall be encouraged to 
conduct analysis and decide if it shall change its 
legal rules and actions but there is no obligation to 
do either of them. This poses problems as the level 
of pluralism in different member states is not the 
same.

The report drafted on the first step provides a 
wide definition of pluralism. However it shall be 
noted again that the reports on the Commission are 
not a legally binding instrument. Media pluralism 
is defined as “a concept that embraces a number 

Dominance, Abuse and Media Pluralism
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of aspects, such as diversity of ownership, variety 
in the sources of information and in the range of 
contents available in the different Member States” 
The analysis in the report continues defining that 
media pluralism might mean most exclusively  
plurality of ownership. It is feared that concentration 
of ownership “may result in a skewed public 
discourse where certain viewpoints are excluded or 
underrepresented.”

This definition shows two main elements 
which are necessary to assure the media pluralism: 
diversity of content and diversity of ownership. 
There is no definition of content but generally it 
could be expressed by a number of requirements the 
content of media product shall meet. Interpreting  
Audiovisual Media Services Directive (AVMS) 
those requirement might be listed as follows: to 
protect minors, to protect consumer, to safeguard 
rights of human dignity, public health, public 
security, culture and personal rights and right to 
information.  As it might be noted those are mainly 
democratic principles protecting individual and 
society.

The problem with ownership of media 
companies is much greater. There has been several 
attempts an ownership regulation to be adopted 
but without success. The reason therefore seems 
to be the lack of political will and consensus due 
to protection of Member states own companies. 
Moreover, under article 54 TEFU companies, their 
establishment and legal regime are in the remit of 
national legislation. 

As a result, the most common way to protect 
media pluralism on EU level remains the competition 
law. It is considered as flexible enough to embrace 
other policies and to give them preference. However 
unlike environment for example, media pluralism 
is not an official Commission’s policy.

Media pluralism is not an objective of 
competition law, so it could not be taken into 
consideration on this base. It is more or less a 
consequence of it. 

It is generally considered that what is good for 
competition is good for pluralism, because it will 
allow the wide existence of variety of product. 
However the one does not automatically guarantee 
the other. Pluralism may be affected even when there 
is no dominance from competition law perspective. 
For example, if there are a number of channels on 

the market providing different media products the 
pluralism would be still affected if their owner is 
the same, as it endangers ownership element of the 
pluralism definition. Actually the top 20 news web-
sides are owned by the same companies providing 
TV and newspaper news, which endangers both 
ownership and content elements as the consumers 
end up being informed with the same information 
by the same provider. Moreover different media 
companies use one and the same news agency to 
provide news to consumers which harms diversity 
of content.

As media companies could not often expand on 
national level due to protection of pluralism in a 
Member state, European Commission has favored 
cross-border mergers of media companies. The 
aim is enhancing the internal market and creating 
a media platform which could compete with US 
media products.  Due to lack of ownership directive, 
acquiring cross-border control on undertakings has 
no limits posed except those of ensuring competition. 
For the same reason cross-ownership is allowed. In 
terms of media cross-ownership means the same legal 
entity to own companies providing some or all of 
the following services: newspapers, TV and internet 
TV services, websites news and news agencies. By 
acquiring control on undertakings concentrations 
are formed. The question of concentrations raises 
concerns due to the possible dominant position in 
a number of markets of national or international 
company. This may result in enormous opinion 
forming power on those markets, i.e the possibility 
of the owner of concentration to influence public 
opinion. Moreover, the Commission is allowed to 
take action on concentrations with “community 
dimension” when their annual turnover exceeds 
certain limit (Article 1, Regulation 139/2004, i.e. 
Merger regulation). Before that level, Member 
states are competent. However, due to more liberal 
regime in some Member states, it is possible 
that the Commission’s actions are taken too late 
thus allowing the creation of big media empires 
endangering media pluralism on EU level and 
harming the rights of the individual.

An example in this respect are the investments 
made by big western media companies like 
WAZ, Springer and Ringer groups in countries 
from Eastern and South-Eastern Europe before 
their accession to EU. Those investments led to 

Dominance, Abuse and Media Pluralism



17EuroFocus ■ Декември ■ брой 6  

dominance of the foreign companies in those 
markets which consequently become part of EU 
internal market and provided possibility for the 
large international corporations to use their market 
power in those countries to detriment of small or 
public broadcasters.

On the other side of the coin are the non-EU 
investors in EU media market as Rupert Murdock, 
Haim Saban, SBS broadcasting group, to name but 
a few, most of which spread their activities not only 
in Western but also in South-Eastern Europe. As the 
Member states want to attract investment in their 
own territory they liberalize their legal regime on 
ownership control. As a consequence the power 
of the foreign media companies in EU market 
increases and a competitive domestic platform shall 
be formed.

However competition law could not grasp all 
those issues. It was initially intended to ensure 
open and working competition on the market and 
ensures pluralism up to that level. Member states 
are responsible to ensure the existence of media 
pluralism on their national level but this obviously 
is not enough to assure its existence on EU level. 

By regulating media mergers, it is naive to 
consider that the competition regulatory authorities 
on EU and Member states level do not take into 
consideration the media pluralism concerns. 
However this is done without legal rule, even 
ECJ and Commission hardly mention the media 
pluralism in their decisions.  If this method currently 
suffices, a moment probably would come when the 
problems would not be solved satisfactory by the 
current regulation and all of it resulting in detriment 
of the rights of the citizens.

The most appropriate and possible solutions 
in this regard is either marking pluralism objective 
of competition law or creating sector specific 
regulation or making pluralism commission’s policy. 
The first option would be difficult to implement due 
to different scopes of competition and pluralism: 
economic and public one. The second is also hard 
to achieve: sector specific regulation would mean 
creating ownership rules. Moreover, companies and 
their establishment as well as protection of minors, 
public security, human dignity, etc are in the remit 
of the Member states. The third option is also quite 
difficult to achieve. The last initiative (tree-step 
approach) is too vague and its aim is mainly to 

inform society. However the problem persists for 
more than 15 years, so generally the policy makers 
and the legal specialists are expected to be informed 
about those issues.

Conclusion:

The media on EU is a powerful industry on 
Member states and EU level. The fact that it is 
considered as an “industry” and consequently 
shall be ruled by the market and regulated by 
economical principles is both true and false. By 
regulating media there is a lot more to consider 
as the democratic principles of the society and the 
rights of the citizens. Moreover those issues shall be 
observed in the acceding EU Member states, but the 
EU could not regulate the mergers and acquisition 
of their companies. The problem is extending due 
to the convergence of industries and wide use of 
internet. Some worrying tendencies exist as the 
control of 90% of Italian television market by the 
ex-politician Silvio Berlusconi at the times of his 
election campaign and consequently prime minister 
of the country. This does not necessary pose a legal 
risk or detriment to the rights of the individual but 
at the same time if the legal regime turns out to be 
ineffectively regulating the sector in the future, 
negative consequences most probably will occur.  
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От  Чиапас през Сиатъл до Атина през по-
следните 15 години из света броди един призрак – 
призракът на анархизма1 . Подобно на Марксовия 
комунизъм от времето на Манифеста, анархизмът 
днес има своето призрачно присъствие на почти 
всички континенти, предшестван от лошата си ре-
путация. 

От средата на 90-те години размахът и медий-
ното отразяване на различни социални движения в 
и извън европейски план, привиждани като анар-
хистки или обявяващи се за такива – от револю-
1 Настоящата статия е опит за синтез на дипломна 
работа със същото заглавие, защитена в катедра Социология 
през зимната сесия на учебната 2010/2011 година.

ционната запатистка армия (EZLN) до многоброй-
ните акции на различните организации в Гърция 
– нараснаха значително. Дали обаче това засилено 
медийно отразяване и нарасналият брой протести 
ознаменуват премахването на анархистката сти-
гма или са израз на поредния хаотичен бунт срещу 
държавата и капитализма? 

     
Анархизмът сам по себе си никога не е пред-

ставлявал значим обект на интерес нито за широ-
ката общественост, нито за академичната общност, 
а по-скоро дължи своята популярност на своите су-
бкултурни представители (‘пънк’ културата от 70-
те години насам).  В този план изглежда странно 

Анархизъм и/или 
гражданско действие?

бакалавър по Социология, СУ ‘Св. Климент Охридски’
Кристиян Христов

Два случая от Франция и България.
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Анархизъм или гражданско действие

търсенето на връзка между анархизъм и граждан-
ска активност – една радикална лява идеология, 
отричаща държавната форма изобщо и легалното 
упражняване на граждански права би следвало да 
се мислят като диаметрално противоположни. Ако 
погледнем обаче настоящия  политически и ико-
номически контекст в Европа (а и по света) ще ви-
дим, че много от темите и проблемите, които са 
занимавали различните течения в анархизма са 
актуални в условията на глобална икономическа 
криза и нарастващо недоверие към представител-
ната демокрация. Често исканията на движения 
като предизвикалото широк отзвук Occupy Wall 
street  напомнят много на класически анархистки 
лозунги  – най-вече заявеното недоволство срещу 
‚несправедливостите на капитализма‘ и искането 
на по-голяма социална справедливост чрез пряка 
демокрация. 

  
 Моментната кризисна ситуация може да се 

сравнява по ефектите си единствено с падането на 
Берлинската стена, предизвикало негласния кон-
сенсус в интелектуалните среди за настъпването 
на качествено различна ситуация в света спрямо 
предхождащия я период на твърди антагонизми. 
Независимо дали ситуацията бе определяна като 
‘постмодерност’ (Лиотар 1996), ‘епоха на симу-
лакрума’ (Бодрияр 1995) или пък ‘край на исто-
рията’ (Фукуяма 1993), различните сценарии  ак-
центираха върху едно – настъпилата нова ера е 
изтласкала безвъзвратно стария порядък, а с него и 
производните му проблеми, решения и (гео)поли-
тически конфигурации.  В тази перспектива анар-
хизмът във версията си на  класически модерен 
феномен (т.е. типичен представител на ‘-измите’ 
от XIX век) нямаше право на съществуване. Тук 
е редно да се запитаме как така все още понятие-
то ‘анархизъм’ е в обръщение - дали това е заради 
успешната му трансформация в новата ситуация 
през последните две десетилетия или става дума 
по-скоро за агонизиращо очакване на ‘края на Ис-
торията’.             

      
Към днешния световен политически пейзаж 

би трябвало да добавим един не по-малко важен 
щрих – възходът на популизма, разбиран като „по-
литическа идеология, според която обществото е 
разделено на  две враждуващи крила, които от своя 
страна са напълно хомогенни – и това е ключовият 

момент – непокварените обикновени хора и про-
дажният елит” (Мууде 2007: 115). Различните по 
вид и подкрепа популизми имат една обща черта – 
те се оказват вредни в степента, в която подкопават 
ценностите на либералната демокрация и най-вече 
нейния плурализъм. Преки ефекти от тях са свое-
образното ‘омекотяване’ на политическото (липса 
на остри идеологически сблъсъци, размиването на 
политически концепции и отказ от дългосрочни 
стратегии) и фрагментаризирането му (множество 
локални граждански инициативи и ‘роенето’ на 
различни политически проекти).

   
 Разбира се, обрисуваната дотук ситуация ва-

рира според националния контекст. Така напри-
мер, някои български социолози и политолози 
констатират наличието на един типичен според 
тях феномен за обществата в преход, а именно – 
набиращият сила популизъм (Кабакчиева 2006) и 
фрустрация на демокрацията (Смилов 2008). Ос-
вен установимото на всекидневно равнище ‘мър-
морене’ на най-различни социални групи срещу 
настоящите условия на живот, особено забележи-
ма става липсата на доверие у недоволни и про-
тестиращи към традиционните структури на поли-
тическо представителство, а именно парламента и 
партиите. Но картината на гражданска апатия към 
политическото под формата на недоверие към по-
литическите институции, а и към други форми на 
политическо представителство (неправителствен 
сектор), а оттам и към представителната демокра-
ция като цяло, далеч не е само ‘български’ патент. 
Тя се репродуцира в общоевропейски контекст – 
примерите могат да се търсят още от края на 90-те 
години както в Западна, така и в Централна Европа. 
Достатъчно е да си припомним изборните успехи 
на партии като ‘Национален фронт’ във Франция 
през 2002 г. и ‘Атака’ в България през 2005 г. 

   
Актуалната ситуация ни предлага преплита-

не от една страна на безпрецедентна по своя ма-
щаб финансова (или ‘дългова’) криза, а от друга 
– натрупалото се през последните 20 години не-
доверие към различните форми на политическо 
представителство. Всичко това прави дефинира-
нето на ‘гражданско действие’ твърде проблема-
тично, не само защото всяко определение е неиз-
бежно контекстуално. Независимо дали приемаме 
или отхвърляме ‘гражданското’ (включвайки тук 
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‘гражданско общество’ и ‘гражданско действие’) 
в либералната му версия, която сякаш доминира 
като своеобразен политически идеал в днешна 
Европа, тя се оформи като алтернатива на слезли-
те от историческата сцена тоталитарни режими и 
техните ‘големи разкази’. Класическата либерална 
дефиниция на  гражданско действие предпоставя 
ситуация, в която различните частни инициативи 
(резултат от частни интереси на определени ин-
дивиди или групи от индивиди) добиват публич-
на релевантност (биват артикулирани публично). 
Така гражданите с техните действия и интереси, 
представляващи приватното (частното), придоби-
ват публична значимост, превръщайки се посте-
пенно в гарант за отстояването и осъществяването 
на частни интереси и проекти в различни по вид 
граждански сдружения (често в противовес на 
публичната власт). Маркерите за определянето на 
едно действие като гражданско в този случай са 
наличието на разнообразие от гласове (‘многогла-
сие’) по конкретни въпроси, наред с публичното 
им представяне. Разбира се, това е само една от 
възможните визии – като нейна алтернатива можем 
да посочим комунитаристката, при която дейст-
вието е дефинирано на базата на даден колектив 
или група, а не на автономни индивиди, носители 
на частни интереси. В двата случая от Франция и 
България ще бъдат разгледани тъкмо различните 
действия и инициативи, предприети от анархистки 
организации (и групи) в специфичния им национа-
лен контекст. 

    
 Преди това обаче е редно да си зададем въпро-

са какво ще рече ‘анархистки’ и изобщо как може 
да бъде мислен анархизмът днес. Дефинирането 
на това що е ‘анархизъм’ изглежда измамно лесно 
– във всекидневната си употреба терминът е рав-
нозначен на ‘хаос’, ‘безредие’, ‘произвол’ и е обик-
новено асоцииран с кадри на агресивни и кървави 
протести. За да се избегне разглеждането на анар-
хизма в някаква опростена цялост (например, като 
‘политическо движение за премахване на държава-
та’) е нужно известно нюансиране, което немину-
емо има своята ограниченост. Всъщност, подобно 
на всяка от големите политически идеологии въз-
никнали след епохата на Просвещението, анархи-
змът също има своите ‘разклонения’, които често 
изхождат от различни позиции и предлагат корен-
но различни решения. Една от възможните оси на 

разделение на тези различни визии е географска (и 
същевременно културалистка): ‘западен’ анархи-
зъм и ‘руски’ анархизъм са две течения, оформили 
се след средата на 19-ти век. Различните течения 
в анархизма все пак запазват няколко основопола-
гащи принципа: свобода (мислена едновременно 
като ‘автономия’ – личностна и общностна, и като 
унищожаване на най-големия враг – Държавата), 
равенство (в материален аспект), справедливост 
(признаване на равноправието на всеки член на 
общността) и солидарност (разбирана като ема-
нация на закона на всеобщата взаимопомощ меж-
ду хората). Тези принципи казват малко за пъти-
щата, по които биха могли да бъдат отстоявани и 
реализирани, което често представлява още една 
възможна разделителна линия между различните 
теоретични течения.   

  
 Така например, един от ярките западни теоре-

тици на анархизма през 19-ти век – Макс Щирнер – 
защитава концепция, определяна като ‘егоистичен 
анархизъм’. В произведението си ‘Единственият 
и неговата собственост’ (1845 г.) изкристализира  
една индивидуалност, базирана на две основни 
категории – егоизмът и свободата. Егоизмът тук 
се схваща като фундаментален принцип, според 
който действа светът – осъзнато или не – и зато-
ва според Щирнер би следвало той да се практи-
кува открито и прозрачно. Преките следствия от 
тази доктрина са отказ от какъвто и да е дълг – бил 
той към другите, към Бог, към човечеството, а и 
към самия себе си. Свободата е точката, в която 
Азът се е освободил от всички свои определения и 
може да започне „повторното присвояване” на све-
та. Към тази крайно индивидуалистка концепция 
бихме могли да прибавим с известни уговорки и 
идеите на американския либертарианец Хенри Да-
вид Торо, защитаващ гражданското неподчинение 
в името на по-справедлива и децентрализирана 
власт, задал също така посока за много екологични 
движения.

  Далеч по-известна и възприета в рамките 
на ‘западния анархизъм’ е концепцията на фран-
цузина Пиер-Жозеф Прудон, известен с провин-
циалния си произход, ожесточените си спорове с  
Карл Маркс и с това, че е първият самообявил се 
анархист. В „Що е собствеността?” (1840 г.), той 
излага основополагащия принцип на своята фи-

Анархизъм или гражданско действие
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лософия, касаещ начина на икономическо произ-
водство, а именно мютюелизмът2 . Според него, 
в принципа на взаимността стои шансът за ради-
кална трансформация на човешкото общество. 
Единствено на базата на свободно обединение 
между произвеждащите икономически колективи 
би могъл да се формира политически съюз между 
независимите производители, което е основанието 
неговата концепция да се счита за ‘икономически 
анархизъм’. На практика, това което в икономиче-
ски термини той определя като ‘мютюелизъм’ (или 
‘взаимно гарантиране’), има своя политически из-
раз във федерацията. Прудон е един от предтечите 
на идеята за европейска политическа федерация, 
защитавал тази идея още от средата на 19-ти век 
– идея, напомняща донякъде за корените на Евро-
пейския съюз (бихме могли да потърсим връзка и 
с федерализма на Алтиеро Спинели). 

      Приблизително по това време в източния 
край на Европа създават своите теории и класици-
те на руския анархизъм – Михаил Бакунин и Пьотр 
Кропоткин. Прави впечатление, че и двамата имат 
благородническо потекло – Бакунин е от семей-
ството на богат земевладелец, а Пьотр Кропоткин 
(родом от Москва и често споменаван като ‘княз 
Кропоткин’) е ‘издънка’ на един от най-старите 
аристократични родове в Русия. Концепцията на 
Бакунин за анархизма обикновено се определя като 
‘революционен анархизъм’. Изключителната в сво-
ята стихийност биография на Бакунин го отвежда 
в Германия, Франция, Швейцария (за кратко даже 
в Далечния Изток и САЩ, бягайки от Сибир, за да 
се върне в Западна Европа) е неразривно свързана 
с идеите му и бурната му натура. Бакунин развива 
своя философска концепция, характеризираща се с 
екзалтация от живота, култ към обществената сво-
бода (индивидът намира смисъл и съдържание за 
своята свобода единствено в обществото) и отяв-
лен атеизъм. В най-известното си произведение 
‘Държавност и анархия’ (1873 г.), Бакунин утвърж-
дава присъщата на човека ‘социалност’ срещу дес-
потизма на държавата, която е представена като 

2 Мютюелизъм – (от лат. mutuus/фр. - mutuel-
isme) – взаимност; взаимопомощ; в биол. – вид симбиоза, 
взаимоизгодно съжителство между организми. Речник на 
чуждите думи в българския език. С. 1978 (цит. по Минева 2005: 
198)

антихуманен инструмент за класов антагонизъм 
и потисничество (черпещ сила от аристокрацията 
и духовенството).  Конструктивният елемент във 
философията на Бакунин е с колективистичен от-
тенък – бъдещето общество трябва да се структу-
рира в свободни комуни, комуните – в провинции, 
те от своя страна в нации, а нациите – в Обединени 
европейски щати, откъдето да се върви към единен 
и свободен нов свят.

  
   По-скоро допълваща, отколкото противос-

тояща на ‘революцинния анархизъм’ е доктрината 
на анархокомунизма, развита от Пьотр Кропоткин. 
Обикновено тя се разглежда като завършек на ‘ко-
лективистичното’ направление в анархизма, докол-
кото тя се разбира като вид свободен комунизъм, 
базиран на незабавното премахване на държавата и 
наемния труд (за разлика от марксовия комунизъм 
по това време, който отлага тези мерки за далеч-
ното бъдеще). В едно от най-известните си произ-
ведения „Взаимопомощта: фактор за еволюцията” 
(1902 г.), Кропоткин предлага обществен модел, 
базиран на солидарността между хората, отричащ 
идеите на Чарлз Дарвин в биологията и най-вече 
социалдарвинизма на Х. Спенсър. Според Кропот-
кин, основният икономически проблем не е трудът, 
а потреблението, т.е. нуждите са първостепенни 
по отношение на производството. Кропоткиновата 
визия за революция се отличава от Бакуниновото 
непредвидимо ‘съзидателно разрушение’ по това, 
че тя е по-скоро вид ментална промяна, отколкото 
кръвопролитна гражданска война. Тази промяна 
може да се извърши единствено по дългия и тру-
ден път на ‘просветяване’ на народните маси, тъй 
като само добре оформеното ‘революционно съз-
нание’ на масите е гарант за успеха на революция-
та, която веднъж започнала, протича стихийно, без 
централно ръководство.  

     Бихме могли да обобщим, че ‘руският’ тип 
анархизъм (наричан често ‘анархокомунизъм’) е 
по същество колективистична визия за организа-
ция на обществото, в която определящо значение 
има не толкова производството, колкото потребно-
стите и моралната висота. Индивидът се счита за 
свободен, доколкото е част от свободно коопери-
рала се община от други индивиди, която от своя 
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страна следва да отчита неговите потребности, а 
не толкова производствените му способности. Ето 
защо той е много по-близо до абстрактността и мо-
ралната извисеност на класическите ‘големи раз-
кази’ от 19-ти век. За разлика от него,  ‘западният’ 
тип анархизъм е по-икономизиран и ‘приземен’, 
тъй като при него акцентът е върху личната ини-
циатива и свобода, изградени на базата на вклю-
чеността в определен производствен колектив, 
осъществяващ социалното преразпределение на 
благата. В исторически план се откроява и друга 
съществена разлика – докато в Западна Европа в 
организационно отношение (анархо)синдикатът е 
по-популярната форма на организация на анархис-
тическото движение, то на Изток това обикновено 
е колективистичната федерация, обединяваща в 
себе си други автономни групи (които не са задъл-
жително синдикати). 

                  
       Направеният кратък и опростен преглед 

онагледи някои от  концептуалните разлики в за-
падния и руския тип анархизъм, но не постави въ-
проса за практикуването им в западен и източен 
контекст. За да бъде илюстрирано това е нужно да 
обърнем поглед към историята на две съвременни 
анархистки организации и развиваната от техни-
те членове дейност в два различни европейски 
контекста. Едната организация е представена от 
локалната си секция - френският синдикат CNТ-f 
(Confédération Nationale de travail или ‚Национална 
конфедерация на труда‘) в гр. Лил, докато другата 
е взета по-скоро в своята цялост - ФАБ (Федерация 
на анархистите в България). И двете организации 
се възприемат като анархистки, видимо от заложе-
ните цели в програмите им, но това не пречи тях-
ната дейност да остане в рамките на позволеното 
от закона.  

        В исторически план синдикатът CNT чер-
пи вдъхновение от две основни идейни направ-
ления, оформили се в края на 19-ти век: револю-
ционният синдикализъм и анархосиндикализмът. 
Под ‘революционен синдикализъм’ следва да се 
разбира епохата отпреди Първата Световна вой-
на, свързвана обикновено с най-големия френски 
синдикат – CGT. Благодарение най-вече на Жорж 
Сорел и идеите за ‘революционен синдикализъм’ 
в неговите ‘Размисли върху насилието” (1908 г.), 
синдикализмът се установява като водещ органи-

зационен принцип за левите антисистемни движе-
ния във Франция. Другата основна организацион-
на линия, повлияла на CNT е тази на испанския 
анархосиндикализъм в лицето на тамошното CNT 
между 1910 и 1936 г. Френското CNT се появява 
през 1946 г. и както е видно, копира името на ис-
панската организация – националното в името е 
акцент (по това време за ‘регионалисти’ се обявя-
ват франкистите) върху ‘обединението на работни-
ческата класа’ по време на Испанската гражданска 
война (1936 – 1939). Подробна история на CNT 
за съществуването му през последните 60 години 
липсва. През 90-те години има няколко вътреш-
ни разделения в организацията, провокирани от 
вътрешни разногласия. В 1996 г. CNT-f3  бива из-
ключено от Международната Асоциация на Работ-
ниците (АIT) заради разногласия относно общата 
стратегия за постигане на обществена промяна ( и 
в частност дилемата за участие или неучастие на 
избори за представителство на работници в пред-
приятия от частния сектор). Така възникват две от-
делни организации – CNT Vignoles (по името на 
парижката улица, на която се намира централата) 
и CNT-AIT (запазили твърдата линия на бойкоти-
ране на изборите и сътрудничество с други син-
дикати). Периодът от 2001 до 2007 г. е период на 
съзряване: CNT-f постепенно се ‘вгражда’ като 
синдикална организация в различни региони във 
Франция, но конфликтите с големите френски 
синдикални централи (и най-вече CGT, с които се 
запазва враждата още от отделянето през 1946 г.) 
пречат на разрастването на движението (членовете 
му биват гонени от отредените от закона места за 
синдикални събирания). След приемането на спе-
циален закон за синдикалната представителност4  
в предприятията от частния сектор, CNT получава 
шанс за пробив в частния сектор, където до този 
момент монопол на синдикална представителност 
имат утвърдилите се след Втората Световна вой-
на 4 големи френски синдикални централи: CGT, 
CFDT, CGT – FO и CFTC.

  Следвайки своите исторически корени, CNT 
3 Оттук насетне в текста CNT ще бъде синоним на 
CNT-f  и един от наследните му – CNT Vignoles, който остава 
най-големият френски анархистки синдикат след поредицата 
разногласия и разцепления.
4 Законът е приет на 20.08.2008 г. и остава известен с 
това име. Пълният му текст може да бъде намерен тук: http://
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
19347122 Последно достъпен: 05.02.2011
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формулира няколко основни идейни принципа, из-
граждащи анархисткия му облик. На първо място, 
запазва се социалния проект на синдиката за по-
стигане на ‘свободно комунистическо общество’ 
(société communiste libertaire). Запазва се и отказът 
от какъвто и да е ‘политически етикет’, доколкото 
няма някаква политическа организация, която да 
‘стои над’ синдикалната и да определя нейната по-
литика по конкретни проблеми. Като принцип за 
присъединяване към синдиката е обявен ‘класо-
вата принадлежност’ – съхранено е разделението 
между ‘работници’ и буржоазия или по-скоро уп-
равленски елит (patronat).

     
   На ниво членска маса във френския случай 

преобладават младите хора, които имат образо-
вателна степен над средната (било техническо 
специално образование или висше) или  поне са 
започнали висше образование. Голяма част от чле-
новете на локалната секция в Лил могат да бъдат 
поставени в графа ‚индустриални работници‘, 
но това не означава, че те изпълняват монотонни 
операции на най-ниските позиции в предприяти-
ето. Важна специфика на френския случай, освен 
известно сходство в професионалния профил на 
синдикалните членове, е, че голяма част от тях 
са се включвали в различни форми на активизъм 
преди присъединяването си към CNT. На практи-
ка, още в ранна възраст за тях е било нормално да 
се включат в определени каузи или организации. 
Това обуславя едно лично ‘нормализиране’ на ак-
тивното участие, на изразяването на позиция по 
конкретни проблеми, т.е. тук се забелязват черти-
те на граждански активно съзнание, формирано в 
специфичен социален контекст, характеризиращ 
се с висока гражданска активност, какъвто е френ-
ският. Основна причина за включване в синдиката 
е привиждането на някакъв проблем в предишното 
сдружение или организация, към която синдика-
листите са се причислявали тогава. Присъединя-
ването им към синдиката се разглежда не като про-
ява на абстрактна солидарност с ‘работническата 
класа’ или липса на социални контакти, а по-скоро 
като средство за решаване на конкретен проблем 
или подпомагане на конкретна кауза. Не е случаен 
фактът, че активистите от CNT имат право на из-
бор да действат според условията и възможностите 
в работния колектив, към който принадлежат. Това 
не само не изключва, а насърчава междусиндикал-

ните партньорства по места, демонстрирайки така 
прагматисткия заряд в действията на членовете на 
синдиката.

  
Действията на синдикалистите от CNT биха 

могли условно да се разделят на два пределно общи 
типа – такива, които са фокусирани върху реше-
нието на конкретен проблем и такива, които целят 
да алармират обществеността за по-общи пробле-
ми (и да привлекат нови симпатизанти). Прякото 
действие тук се изразява в инициативи, които не 
разчитат само на институционални механизми за 
оказване на публичен натиск, каквито са например 
жалбите, а по-скоро оказване на граждански на-
тиск под формата на преки срещи с директори на 
съответни учебни заведения. Пример за действие, 
ориентирано към конкретен проблем е защитата на 
синдикален член от уволнение и оказване на колек-
тивен натиск върху съответната структура. Важно 
е да се спомене, че подходът на синдикалистите от 
CNT е възприел изцяло легална посока, излагайки 
своите искания не чрез физическа сила или запла-
ха, а чрез различни форми на натиск – неформален 
(малки спонтанни протести) и формален (търсене 
на законови механизми за решаване на проблема).

    
 В друг план стоят ‘алармиращите’ инициа-

тиви, каквито са манифестациите в подкрепа на 
нелегално пребиваващите (sans-papiers), иници-
ативите против генномодифицираните храни и 
солидарността с  организации от други страни 
(гръцки, мексикански и др.). В този случай имаме 
завръщане на класическия облик на гражданското 
действие, разбирано като политическо по своята 
същност – публично изразяване на мнение относ-
но обществено значим проблем. Протестите сре-
щу генномодифицираните храни или в подкрепа 
на нелегално пребиваващите са пряко обвързани 
с политическите нагласи на синдиката, но те също 
така успяват да произведат така важното за всяка 
демокрация ‘многогласие’. 

 
Смесването на двата типа действия, които 

условно можем да наречем ‘синдикални’ и ‘гло-
бални’ е в основата на специфичния анархистки 
синдикализъм на CNT, наброяващ според някои 
между 7000 и 10000 членове във Франция (Pleyers 
2007). От проведените разговори с френски син-
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дикалисти в Лил проличава напредналата фаза на 
сливане между анархизъм и гражданска иници-
ативност. Доброволното гражданско сдружаване 
под формата на синдикат, а оттам и сдружаване 
в различни мрежи, чийто фокус са разнообразни, 
разпознавани като публично значими проблеми 
(нелегално пребиваващи, договорна уязвимост на 
служителите, генномодифицирани храни и т.н.) 
са част от активистката платформа на синдиката. 
Видим е ‘анти’ патосът на голяма част от тези дей-
ности – борба против фашизма, против сексизма, 
против атомните електроцентрали и др. От друга 
страна обаче този ‘анти’ патос мобилизира и мно-
жество конструктивни действия като сформиране-
то на комисии, оформянето на конкретни искания 
за подобряване условията на труд и не на последно 
място – насочване на вниманието към конкретни 
публично релевантни теми. Успешната през по-
следните години дейност на синдиката се дължи 
до голяма степен на съчетаването на тясно синди-
кална, ориентирана към конкретни проблеми и въ-
проси на трудовите права, отнасящи се до конкрет-
ни работни колективи (били те в заводи, училища, 
университети и т.н.); от друга страна, присъства в 
не по-малка степен общосоциална или ‘глобална’ 
перспектива препращаща към проблеми от най-
различно естество: права на малцинства, околна 
среда, имигрантски статут и т.н. Ако трябва да 
квалифицираме тази платформа, то тя е особен 
граждански инкубатор, специфичен за френския 
контекст, изразяващ се в бриколирането на граж-
дански инициативи ‘тук-и-сега’, които обаче са 
легитимирани от визии и претенции за изграждане 
на ‘друго общество’.

     
Дали можем да очакваме сходна ситуация в 

българския контекст? Дълга и интересна е история-
та на ФАБ - исторически приемник на съществува-
лата до 1948 г. ФАКБ (‘Федерация на анархокому-
нистите в България’). Ако включим историята на 
различни социални движения като сиромахилство-
то и даже някои епизоди от националноосвободи-
телното движение (‘гемиджиите’), то българският 
анархизъм ще се окаже с повече от едновековна 
история (Даскалов 1995). Най-важният момент в 
съвременната история на организацията е нейното 
възстановяване през 1991 г. от оцелелите по време 
на комунизма възрастни анархисти. До към 2000-

та година, когато се появява ‘автономна безвласт-
ническа група Анархосъпротива’5 , дейността на 
ФАБ не е особено известна. Новосформираната 
група влиза в контакт с ФАБ, която в този момент 
е съставена предимно от възрастни дейци и по-
степенно се включва в дейността на движението. 
До един определен момент ‘Анархосъпротива’ е 
синоним на ‘младежката организация’, а ФАБ – 
на старите и опитни членове, много от които са 
на преклонна възраст. С течение на времето тази 
опозиция се променя, макар някои от членовете на 
‘Анархосъпротива’ се противопоставят на тради-
ционалистката линия, следвана от ФАБ.

       
 Проведените разговори в български контекст 

затвърдиха усещането, че е невъзможно да се от-
крои единен профил на хората, определящи се като 
анархисти, съответно и за някакво представител-
ство на ‘общ класов интерес’. Най-силно откроя-
ващата се особеност в биографичния път на хората 
от новите поколения е субкултурното начало (раз-
бирано като следване на определени лайфстайл и 
потребителски практики). На практика, това е поч-
ти неизбежен социализиращ етап, който идва да 
замести липсата на големи социални движения и 
каузи, присъстващи силно във френския контекст. 
Важно е да се отбележи, че се потвърждава наблю-
даваното ‘залязване’ на ‘работническата класа’ 
след ‘89та година, която по-скоро присъства като 
фон или отделни послания, но няма представител-
на база сред хората с анархистки убеждения.

     
За разлика от френския контекст, богат на кон-

кретни мащабни инициативи, траещи достатъч-
но дълго, българският случай се характеризира 
с епизодични прояви, каквито са отделните про-
тести срещу войната в Афганистан, екологични 
протести, протести срещу увеличаване цената на 
парното и т.н. В хода на новата си история (след 
10.11.1989), ФАБ поддържа една основна дейност 
-  издателската. Става дума  основно за издаване-
то на вестник „Свободна мисъл”, а също така и на 
различни преводи, програми и мемоари на исто-
рическа и теоретична тематика, свързана с анар-
хизма. Това обаче не е всичко – налице са отделни 
публични акции, като например призива към бой-

5 Организацията има собствен сайт, който обаче по 
думите на един от респондентите не се обновява често: http://
aresistance.net/  Последно достъпен на: 05.02.2011 г.

Анархизъм или гражданско действие
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кот на градския транспорт заради поскъпването на 
билетите (най-вече чрез стикери, залепвани в пре-
возните средства). Бихме могли да определим ос-
новната дейност като по-скоро ‘просветителска’, а 
другата като предимно ‘прагматистка’. В случая на 
ФАБ, за разлика от дейностите на CNT, доминира 
‘просветителското’ – вярата, че издателската дей-
ност ще ‘подготви народа’ за революция. Прагма-
тистките граждански действия (публично заяве-
ните искания и тяхното отстояване) присъстват в 
практиката на организацията, но те са по-скоро с 
частичен и краткосрочен характер, особено след 
настъпилото разцепление между ФАБ и ‘Анар-
хосъпротива’. Протестите на различна тематика, 
организирани заедно с други организации са по-
скоро опит за изразяване на мнение, а не толкова 
промислена и следвана организационна програма 
за промяна на социалната действителност.

    
Моментната ситуация около ФАБ и развивани-

те от нейните членове дейности се характеризира 
с все по-голяма фрагментаризация при отделните 
инициативи. От една страна, издателската и ‘въз-
поменателната’ дейности продължават да бъдат на 
дневен ред, макар и да срещат все по-малко одо-
брение от по-младите членове на организацията. 
Те са актуални най-вече поради своята рутина, на-
трупала се в последните 20 години и сякаш при-
състващия консенсус за нуждата от единна орга-
низационна ‘трибуна’. От друга страна, опита за 
излизане на терена на конкретните инициативи 
и продуцирането на граждански идеи е налице в 
идеите за едновременно развиване на социален 
център и анархистки синдикат. Те обаче страдат от 
непромисленост в приоритетите и липса на реали-
зъм при конкретните практики, чрез които биват 
реализирани. Това води до невъзможност за про-
извеждането на конкретни и публично значими 
граждански действия, изправяйки подетите ини-
циативи пред опасността от свиване до малки при-
ятелски групи. Ясно открояващ се е утопическият 
хоризонт в мисленето на приоритетите, особено в 
идеята за създаване на ‘Автономен работнически 
синдикат’, състоящ се в неговата регистрация и 
формално установяване, а не толкова практическа 
синдикална дейност. Разбира се, ФАБ не бива да се 
смята за изчерпателен образ на българския анар-
хизъм. В българския контекст съществуват отдел-
ни индивиди и съвсем малки групи понякога само-

определящи се като анархистки, чиято тактика за 
генериране на спонтанни инициативи през нефор-
мални мрежи или изцяло индивидуални действия 
крие достатъчен граждански потенциал.

                       
 
  Настоящият текст представлява кратък и пре-

делно общ опит за осмислянето на връзката меж-
ду конкретна политическа доктрина и конкретни-
те граждански инициативи, които тя продуцира в 
специфични културни контексти. Ако можем да 
обобщим така представената днешна ситуация в 
европейски (а и световен мащаб), то можем да за-
явим, че мисленето на класическите модерни фе-
номени като анархизма и различните граждански 
практики е в логиката на ‘и’, а не толкова ‘или’. 
Заличаването на някога смятаните за ясни граници 
между индивидуално и колективно, легитимно и 
нелегитимно, локално и глобално води неминуемо 
до смесване на ‘чисто’ граждански и ‘идеологиче-
ски’ обосновано действие. Въпросът кое действие 
е гражданско по своя смисъл се актуализира още 
повече от повсеместната фрагментация на поли-
тическото и фрустрацията от представителната 
демокрация.  Отбелязаните негативни феномени 
стоят  в основата на постепенно случилата се тран-
сформация в дейностите на ‘антисистемните’ ор-
ганизации, каквито са (или ‘са били’) CNT и ФАБ. 
Налице са обаче и множество локални специфики, 
които обуславят функционирането на този тип ор-
ганизации далеч отвъд прокламираните принципи 
на солидарност и интернационализъм – френската 
солидарност и синдикален прагматизъм  се раз-
личават коренно от българската фрагментарност 
и федеративно залитане по ‘големия разказ’ за 
повсеместно освобождение и безвластие. Сякаш 
единственото, което можем да посочим с известна 
сигурност е заличаването на досегашната припис-
вана политическа неутралност на гражданското 
действие. Всяко друго твърдение за гражданското 
действие днес, което претендира за истинност, из-
исква внимателно и търпеливо изследване на кон-
кретни случаи.  
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Един от основните фактори за миграцията 
в днешно време е глобализацията, която уле-
снява движението и комуникацията. Назрява и 
„революция на очакванията“ (Heckmann/Tomei, 
1996, 13): дори хората в малки градчета на Ин-
дия може да видят снимки от Европа, където 
те очакват да живеят по-добър живот. От друга 
страна, европейските държави се нуждаят от ра-
ботна сила, поради напредващата си „възрасто-
ва склероза“, но в същото време се опитват да 
контролират чрез национални и наднационални 
закони кой точно прекрачва границите им.

Междудържавното начало
Общата миграционна политика на ЕС об-

хваща области като контрол на външните гра-
ници, политики спрямо бежанци, имигранти и 
граждани на трети страни. Идеите за свободно 
движение се виждат още при Договорите от Рим 
(1957). Може да се каже, че началото на общата 
миграционна политика започва с проекта за въ-
трешен пазар (Tomei, 1997, 15), който предвиж-
да свободно движение на стоки, услуги, капитал 
и хора. Дори и след приемането му през 1992 
г. обаче, регулирането на свободното движение 
на хора остава в правомощията на държавите-
членки. Пример за това е и Шенгенския меж-
дудържавен договор от 1985 г., който регулира 
това движение извън правото на Европейската 
общност. Приемат се мерки за улесняването на 

Общата Mиграционна 
Политика на ЕС

Виенски Университет, магистърска програма „Политически науки“
Нели Динева 

Влиянието на Германия
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Общата миграционна политика

движението на гражданите от страните в Шен-
генското пространство и увеличаване на кон-
трола по външните граници. Някои от нововъ-
веденията са:

- държавите по договора да изискват визи 
за граждани на страни, които най-често изпра-
щат бежанци

- заплаха от наказание за авиокомпании, 
които приемат пътници без редовни визи

- решение за създаване на информационна 
система и обмяна на данни

- въвеждане на правило, че кандидатите 
за убежище могат да подават само една молба в 
страните от Шенген и евентуално й отхвърляне 
важи за всички страни по договора (в Nuscheler, 
2004, 178)

През 1990г. е подписан и втория Шенгенски 
договор, който допълва предишния, и поставя 
дългосрочни задачи в областта на визовия ре-
жим и бежанския въпрос. 

Извън Шенгенския договор важно значение 
за движението на хора в началото на 90-те годи-
ни има работата на междудържавни групи напр. 
комисията Треви и ad hoc групата „Имиграция“, 
която се занимава с бежанци, външни граници, 
визи (Tomei, 1997, 21).

Към групата на международните договори 
спада и Дъблинската конвенция от 1990 г. Ней-
ните цели са:

- да се избегне „бежанския туризъм“ (тър-
сене на държавата с най-благоприятни условия 
за подаване на молба) като се полагат усилия да 
не се разглежда една и съща молба едновремен-
но в няколко страни

- да се гарантира, че всяка подадена мол-
ба за бежански статус ще бъде разгледана 
(Nuscheler, 2004, 178)

Последените примери доказват важността 
на държавите и международните преговори, за 
което се застъпва и Моравчик в междуправител-
ствената си теория (в „Избора за Европа“). Но 
държавите не са „черни кутии“, в които се случ-

ват необясними процеси, влияещи върху пове-
дението към други страни. Важни аспекти са въ-
трешните интереси и политическото влияние на 
определени социални групи (Moravcsik, 1993, 
481). Те определят приемането на определена 
политика като национална и защитаването й по 
време на международни преговори (Steinhilber, 
2005, 169). Като пример в това отношение ще 
разгледам по-надолу Германия. 

Промяна
В края на 80-те и началото на 90-те годи-

ни след падането на комунистическия режим 
в Източна Европа се наблюдава нарастване на 
имиграционния поток в Западна Европа (Tomei, 
1997, 24). Това кара държавите да се замислят за 
мерки, които да спомогнат за разпределяне на 
тази тежест. Решението на въпроса все повече 
се вижда на европейско ниво, отколкото всеки 
да се справя самостоятелно (пак там, 59).

И все пак инициативите за промените в тази 
сфера идват от държавите. Едни от примерите 
са - през 1984 г. на среща на върха Fontainbleau, 
където Франция и Германия предлагат да се об-
лекчи контрола по границите, а през 1991 г. Гер-
мания предлага на среща на върха в Люксембург 
да се хармонизират европейските политики за 
бежанци, имиграция и граждани на трети страни 
под формата на договор (Tomei, 1997, 25). Ком-
промис на различните гледни точки се намира в 
разделянето на миграционните въпроси в първи 
и трети стълб в Договора от Маастрихт. В пър-
вия стълб попада част от визовата политика, там 
действа наднационалният принцип на взимане 
на решения. В третия стълб, където решенията 
се взимат от Съвета с единодушие, остават по-
литиките за бежанците, (нелегална) имиграция 
и граждани на трети страни. Това означава, че 
държавите-членки запазват суверенитета си в 
тези области, които се регулират от национални 
закони и напр. актове за прием, престой и веро-
ятно заселване. (Nuscheler, 2004, 179). 

Решаващата стъпка
При договора от Амстердам някои области 

преминават от третия в първи стълб, но все пак 
поради настояване на Германия, гласуването в 



31EuroFocus ■ Декември ■ брой 6 

областта на бежанските въпроси се извършва 
на принципа на единодушието (Nuscheler, 2004, 
180). Глава IV „Визи, бежанци, имиграция и 
други политики, свързани със свободното дви-
жение на хора“ предвижда Съвета да приеме 
в рамките на пет години мерки за контрол на 
външните граници, разрешенията за бежанците 
и имиграцията, но отново използвайки принци-
па на единодушно гласуване. Това означава, че 
държавите могат да използват вето и развитието 
на тези политики ще зависи от политическата 
воля на всяка една от тях. Парламентът има само 
консултативна функция. И макар Комисията и 
Парламентът да настояват за хармонизиране на 
правото в тази област (Nuscheler), тяхното влия-
ние все още остава ограничено на този етап.

След договора от Амстердам програмата от 
Тампере (1999-2004) си поставя за цел  конкрет-
ни действия за постигне на политическите му 
цели, след нея програмата от Хага продължава 
това за следващите пет години.

В следствие на събитията от 11 септември 
2001 г. и увеличаващия се поток на нелегални 
имигранти в ЕС, в решенията си от 2002 годи-
на Съветът се концентрира върху заключения, 
засягащи предимно мерки срещу нелегалната 
имиграция, влиянието върху миграционните 
потоци и защитата на общите граници (Janh/
Maurer/Oetzmann, 2006, 8).

С Договора от Ница (влиза в сила 2003) 
държавите се споразумяват да използват мето-
да за съвместно взимане на решения в областта 
на миграционната политика. По този начин се 
прехвърлят все повече отговорности на евро-
пейско ниво, като решенията не зависят само от 
политическата роля на държавите (Съвета), но и 
от Парламента. (Janh/Maurer/Oetzmann, 2006, 9)

Следваща стъпка в отдаване на част от су-
веренитета в областта на имиграцията е Ре-
гламентът Дъблин II (2003/343/CE, Dublin II 
Regulation). Той замества Дъблинската конвен-
ция. Главната му цел е да идентифицира коя 
страна е отговорна за взимане на решение при 
молба за бежански статус. Вторият Дъблински 

регламент поставя критерии, според които отго-
ворната страна се определя от условия като тези 
дали там има роднини, нелегално ли е влизането 
или дали е имало престой в друга страна-член-
ка . Друга цел на Регламента е да предотврати 
подаването на молби в повече от една страна-
членка.

Договорът от Лисабон задълбочава интегра-
цията. Едно от важните нововъдения е  прин-
ципа на солидарността, който oзначава спра-
ведливо разпределяне на отговорностите по 
бежанските и имиграционните въпроси. Евро-
пейският парламент получава повече компетен-
ции чрез обикновена законодателна процедура 
(съвместно взимане на решения),  в областта 
на легалната миграция. Европейският съвет ос-
тава отговорен за политическото планиране и 
развитие на стратегиите. Макар че Комисията 
получава нови компетенции, тя все пак не може 
да действа самостоятелно и остава зависима от 
страните-членки.

В краткия преглед на развитието на мигра-
ционната политика се забелязва, че този процес 
в началото си е бил регулиран от държавите, 
като постепенно се прехвърлят все повече, но 
не всички компетенции на ЕС.

Един по-задълбочен анализ на държавните 
политики би ни показал какво кара държавите 
да предприемат тези действия и до каква степен 
те са обусловени от събитията, случващи се в 
тях. Като пример ще разледам Германия.

Кои са „те“?

Сред основните групи имигранти в Гер-
мания са Gastarbeiter (гостуващи работници), 
Aussiedler (изселници)  и бежанците. Първите 
са били считани за временна работна сила, ко-
ято ще се върне откъдето е дошла. Но това не 
се случва, тъй като както отбелязва Макс Фриш 
идва не само работна сила, но и хора с техните 
семейства (Nuscheler, 2004, 124). Между 50-те и 
60-те години се сключват договори със страни 
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като Италия, Турция, Тунис, които да изпращат 
работници. Построяването на Берлинската сте-
на спира притока на хора от Източна Германия и 
това изостря нуждата от работна сила (пак там, 
137).

Aussiedler имат правото на имиграция спо-
ред основния закон (Grundgesetz). Това са гер-
манските граждани или тези, които имат гер-
манска принадлежност, и преди 1945 година са 
живели в бившите източни области (уеб, Уни-
верситет Хамбург). След 1990 година поради 
нарастващия брой на тази група имигранти, на 
бежанците и появата на страхове за „заливане“ 
на Германия от миграционен поток, се въвежда 
нова дефиниция “Spätaussiedler”, която цели да 
се намали броя им напр. чрез тестове по немски 
език и помощи, които да ги накарат да останат в 
държавите си (Nuscheler, 2004, 131). През 90-те 
години нарастват интеграционните проблеми. 
По това време Spätaussiedler идват от Източна 
Европа и Съветския съюз (Geddes, 2003, 83). 
Често тяхното образование и квалификации 
не биват признати, което прави още по-трудно 
вкючването им на пазара на труда. Техните деца, 
от друга страна, имат проблеми с езика, което 
води до допълнителни интеграционни пробле-
ми. При някои от тях се наблюдават проблеми с 
наркотиците и връзки с криминални лица.

Между 1988 и 1992 г. броят на бежанците 
нараства четири пъти. Още през 80-те години се 
наблюдава промяна в издаването на решения на 
съда, за да се намали този прираст. Променя се 
интерпретацията на бежанското право от съда. 
За да се признае за бежанец, не е нужно само 
да има „страх от преследване“ в държавата на 
произход, но и обективна преценка на опасност-
та от преследване. Според Nuscheler това ома-
ловажава Женевската конвенция за правата на 
човека, която работи с първото понятие, и се въ-
вежда нова оценка на мъчението като причина 
за бежански статус.

Политизиране
Въпросът за миграцията се политизира все 

повече и според Geddes представлява също въ-

прос на дебат между лявото и дясното простран-
ство. Като пример той дава притока на леви чи-
лийски бежанци през 70-те и свързаните с това 
страхове на десните партии от пренасяне на ко-
мунизма в Германия (Thränhardt в Geddes, 2003, 
86). Geddes твърди, че Aussiedler не са били 
особено популярни в лявото пространство и са 
били разглеждани като поддръжници на десни-
те партии. През 1999 г. една от партиите се явява 
на изборите с лозунг „Да – на имиграцията, не 
– на двойното гражданство“, което й спечелва и 
много гласове. След това тя се грижи за въвеж-
дането на закона от 2000 г. за гражданството.

Възприятия

Това е свързано и с променените възприятие 
на Германия за самата себе си. Години наред в 
официалните документи на страната се заявява, 
че Германия НЕ е страна на имиграция (Geddes, 
2003, 4). Една от причините за промяна на това 
отношение е докладът на Комисията Süssmuth 
(независима комисия за имиграцията, съставена 
от научни работници и представители на важни 
групи в обществото под крилото на Вътрешното 
министерство). Докладът на Комисията разиск-
ва интеграционния дефицит и предлага решения 
за подобряване. Важен аспект е, че се признава 
нуждата от имиграция в Германия, като една от 
основните стратегии е търсенето на квалифици-
рани имигранти (http://www.migration-info.de/).

Преди това през 2000 г. влиза в сила закон 
за гражданската принадлежност, който измест-
ва правото на произход (ius sanguinis) и въвеж-
да териториалния принцип за придобиване на 
гражданство (ius soli). Това означава, че деца на 
чужди граждани, които са родени в Германия, 
могат да придобият германско гражданство, ако 
родителите им са пребивавали легално поне 
осем години (Nuscheler, 2004, 156). Законът се 
явява като част от процеса на осъзнаване, че 
Германия е страна на имиграция.

Според автори като Hollifield и Joppke вли-
яние върху политичкия процес за подобряване 
на правния статус на имигрантите има нараства-
щото значение на организации за правата на чо-
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века или църкви и по-широкото обсъждане на 
тези теми в обществото. Според Kleger е важно 
нарастващото значение на човешките права (пак 
там, 157).

ЕС
С европейското сътрудничество в областта 

на имиграцията и прехвърляне на компетенции 
на европейско ниво Германия се опитва да спо-
дели този товар с другите страни-членки и да на-
мери решение на кризата с притока на бежанци 
през 90-те години. От друга страна, се опитва да 
създаде буферна зона от централно и източно ев-
ропейски страни, които да поемат също част от 
имиграционния приток. В страни като Италия и 
Испания, въвеждането на европейското право в 
тази област води до фокусиране на проблеми-
те на имиграционната политика предимно вър-
ху опазването на външните граници и по-малко 
внимание върху вътрешния контрол. Последни-
ят е свързан с продължаващото съществуване 
на неформалната икономика и облагите, които 
тя носи на работодатели и имигранти (Geddes, 
2003, 152).

Накратко казано, общата имиграционна 
политика води началото си от интеграцията на 
общия пазар и осъзнаването на факта, че не 
може да се намери решение на имиграционни-
те въпроси отделно за всяка една страна. Освен 
това, държавите оказват влияние на развитие-
то на тази политика. Ако говорим за Германия, 
важното за нея е осъществяването на имигра-
ционнен контрол, което минава през нелекото 
усилие да признае, че е имиграционна страна с 
важни интеграционни въпроси.  На европейско 
ниво се въвеждат все повече изисквания за това 
кой влиза в Европа, като често заради това тя 
бива наричана „крепост Европа“. И все пак в 
Германия се наблюдава подобряване на правния 
статус на имигрантите като опит да се преодо-
леят интеграционните проблеми. Изводът е, че 
случващото се в страни-членки като Германия е 
неизменно свързано с развитието на политиките 
на европейско ниво и националните интереси и 
за в бъдеще ще го определят.
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La francophonie est une notion dont on ne 
retient le plus souvent que le sens d’un ensemble de 
pays ayant le français en partage mais en fait il serait 
quelque peu réducteur de lui attribuer uniquement 
cette signification-là car la francophonie, et il faudrait 
le souligner,  c’est aussi une communauté qui réunit 
des pays défendant des principes et des valeurs 
universelles, voire des positions sur différentes 
questions globales. La langue française s’avère 
non seulement un moyen de communication mais 
également est au centre d’un système de valeurs, 
fondé sur la protection des droits de l’homme, la 
sauvegarde des principes démocratiques et de la 
diversité culturelle. Or, ce sont là bien des valeurs 
fondatrices auxquelles l’Union européenne est, elle 
aussi, profondément attachée  et dont seul le respect 
contribuerait à asseoir les bases du développement 
durable. Devenues, avec d’autres communautés, un 
des piliers de préservation de la paix et des valeurs 
démocratiques, l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF) et l’Union européenne 
partagent souvent les mêmes objectifs et leurs 

politiques coïncident à beaucoup d’égards.             
    
 Les idées et les buts principaux de la francophonie 

et de la politique de développement et coopération 
de l’Union européenne sont en effet étroitement 
liés. Leurs programmes se correspondent souvent 
parce que les deux organisations suivent la même 
direction et utilisent des moyens similaires pour y 
atteindre. Elles partagent une vision commune de 
notre monde à laquelle elles aspirent. On pourrait dire 
que francophonie et la politique de développement 
se trouvent dans une en interaction constante dans 
l’exécution de leurs engagements. Ce travail de 
coopération étroite assure une efficacité élevée des 
actions. Pour cette raison on peut dire que les actes 
coordonnés parviennent plus vite aux fins désirées 
avec moins d’efforts. 

La popularisation de l’idée de la francophonie 
s’accomplit surtout avec l’établissement de 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
en 1970. Parfois on considère cette institution 

L’influence de la francophonie 
dans le cadre de l’UE

Universite de Sofia, Etudes Européennes
Branimir Stanimirov 
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Francophonie

comme une tentative de la part de la France de 
contrôler ses anciennes colonies mais ce n’est pas 
vrai du tout. En réalité, y percevant une chance 
pour le développement durable de leurs pays, les 
chefs des gouvernements de ces pays ont été les 
premiers à vouloir la création d’une organisation 
pareille parce qu’ils se sont très bien rendus 
compte que c’est une des possibilités d’atteindre 
ce but. Pour cette raison, bien qu’au début l’OIF 
ait été orientée essentiellement vers la langue et 
la culture française, elle a progressivement évolué 
pour s’ériger en défenseur des valeurs universelles, 
de la démocratie et des droits de l’homme. L’idée 
francophone acquiert une gravité considérable vers 
la fin des années 1980 et le début des années 1990 
parce qu’au cours de cette période, beaucoup de 
changements importants ont secoué le continent 
européen: la fin de la guerre froide, l’établissement 
de régimes démocratiques dans les pays de l’Europe 
de l’Est. Ces processus ont poussé l’Organisation de 
la Francophonie à renforcer son action, l’élan vers 
les idéaux démocratiques qui représentent son but 
principal s’étant étendu à l’ensemble des nouvelles 
démocraties. De cette façon, l’idée francophone 
a gagné en importance, ses principes ont été 
mieux formulés, ses engagements et mécanismes 
clairement déterminés. Suite à ces évènements, 
on peut dire que l’Organisation internationale de 
la Francophonie joue un rôle important pour la 
création d’une solidarité mutuelle entre ses pays 
membres. En outre, grâce à la langue commune, 
l’organisation est à l’origine d’une coopération 
plus étroite entre ses membres en ce qui concerne 
la culture administrative et politique et l’adoption 
d’approches similaires dans la résolution des 
problèmes liés à la démocratisation.  

    
  La politique européenne de développement 

et coopération telle qu’elle est formulée dans les 
articles 208-211du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, vise à faire face aux grands 
défis pour les pays en voie de développement- lutte 
contre la pauvreté, le renforcement de la démocratie, 
la consolidation de l’Etat de droit et le soutien au 
développement économique. L’influence de cette 
politique ne cesse de croître et son intégration 
dans le Traité de l’Union européenne en est la 
preuve. Les besoins accrus des pays en voie de 
développement et les bénéfices que l’UE pourrait 

avoir des investissements dans ces pays mènent à 
une élévation constante des aides apportées chaque 
année. Le montant du paquet financier pour 2010 
par exemple et de l’ordre de 16,897 milliards 
d’euros. Les buts de cette politique sont coordonnés 
avec les Objectifs du millénaire et les stratégies des 
autres organisations mondiales opérant dans les 
mêmes secteurs-ONU, Le Conseil de l’Europe etc. 
Cette collaboration contribue à la mise en place 
d’un réseau de communication qui à son tour est 
un puissant facteur d’accélération des processus 
engagés en vue de la réalisation des Objectifs. 

    
 Un des secteurs essentiels dans lequel les 

intérêts de l’UE et de l’OIF sont convergents est la 
lutte contre la pauvreté mondiale. Dans l’Afrique 
francophone, les établissements de l’OIF essaient 
d’aider les pays pauvres à surmonter les pénuries 
qu’elles affrontent en utilisant différents instruments. 
Le plus souvent, l’Organisation de la Francophonie 
participe à l’élaboration des stratégies nationales de 
ces pays. Cette aide consiste en diverses initiatives 
visant à créer de nouveaux emplois. Dans cette 
optique, les actions de l’OIF ont les mêmes 
objectifs comme celles de l’Union européenne dont 
les efforts sont orientés surtout vers l’éradication 
de la pauvreté. Les projets réalisés dans le cadre 
de la politique de développement se montent à 50 
milliards d’euros chaque année ce qui fait de l’UE 
le plus grand donateur du monde. Soudan à lui 
seul, par exemple, a reçu de l’Union 131 millions 
d’euros pour aider des groupes vulnérables de sa 
population. 

    
 Autre grand défi dont l’OIF s’occupe est 

l’ancrage de la démocratie, la consolidation de 
l’Etat de droit, ainsi que la promotion des droits 
de l’homme. Réunis dans un seul document- la 
déclaration de Bamako, ces objectifs représentent 
une des activités générales de l’OIF qui veille à la 
stabilité des nouveaux régimes démocratiques, à 
la tenue d’élections libres et transparentes et à la 
gestion d’une vie politique normale. De son côté, 
l’UE montre son engagement pour les problèmes 
globaux liés à la préservation de la paix et les 
valeurs démocratiques- de nombreuses missions 
de surveillance des élections sont envoyées dans 
différents pays. De même, l’UE organise des 
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rencontres annuelles des défenseurs des droits de 
l’homme pour l’adoption de stratégies d’actions 
locales. Ces faits montrent encore une fois que l’UE 
et l’OIF ont un objectif commun et pour cette raison 
les deux organismes interagissent constamment et 
accordent très souvent leurs programmes et leurs 
stratégies. 

 L’OIF et l’UE travaillent ensemble à la même 
façon dans les domaines de l’éducation, la santé et 
l’accès aux ressources naturelles dans les pays en voie 
de développement. Le renforcement des systèmes 
éducatifs que la francophonie exécute correspond 
aux activités de l’UE dont les projets visent à 
parvenir à une meilleure efficacité du processus 
éducatif, à la réduction de l’analphabétisme et à 
la réalisation des réformes nécessaires. En vue 
d’atteindre les Objectifs du millénaire et compte 
tenu des problèmes d’approvisionnement, un certain 
nombre de mesures ont été mises en œuvre. A cet 
égard, le réseau francophone joue un rôle important 
d’instrument opérant dans ce domaine. Autrement 
dit, un des engagements principaux de l’OIF est 
la fourniture de provisions, d’aide humanitaire, de 
médicaments, de ressources etc. La politique de 
coopération est très utile dans ce secteur en exerçant 
de fonctions analogues. En 2010, par exemple, au 
Zimbabwe 176 000 agriculteurs vulnérables ont 
reçu 26 000 tonnes de grain et de fertilisant de 
l’UE. 

             
On doit mentionner également la liaison 

organique qui existe entre l’OIF et l’UE par rapport 
au développement durable et économique des régions 
subventionnées. L’aide octroyée par les structures 
francophones à leurs Etats membres a contribué au 
renforcement de leurs capacités économiques et à la 
mise en place d’une meilleure gestion des ressources 
naturelles. De son côté, l’UE lance de nombreux 
projets visant à améliorer la compétitivité et les 
relations commerciales de ces pays avec l’Union. 
L’élan solidaire des deux organisations a pour 
objectif de parvenir à une croissance économique et 
une intégration régionale. Le travail mutuel dans ce 
domaine s’intensifie grâce aux différentes structures 
qui harmonisent les démarches entreprises. A 
cet effet sont signées beaucoup de conventions 

destinées à encourager le dialogue entre les pays et 
à renforcer la collaboration institutionnelle au profit 
des populations soutenues.  

          

Dans la défense d’idéaux et de valeurs 
semblables, les chemins de la francophonie et de 
la politique de développement de l’UE, se croisent. 
En insistant sur l’importance des questions globales 
les plus urgentes et en partageant les mêmes 
principes les deux organisations aspirent aux 
objectifs universels, définis par l’ONU et reconnus 
du monde démocratique. A ce titre, l’OIF et l’UE 
unissent leurs efforts pour lutter contre la pauvreté, 
surmonter des crises humanitaires et assurer la 
provision régulière de produits alimentaires et de 
médicaments. De plus, une des missions générales 
des deux organismes- la sauvegarde de la paix, 
la consolidation de la démocratie et l’Etat de 
droit ne pourrait être entièrement accomplie que 
par l’intermédiaire d’une coordination active. 
Pour cette raison, les actions entreprises dans 
ce domaine sont très souvent coordonnées. La 
mise en œuvre de mécanismes de communication 
permanente élève l’efficacité des processus. Quant 
à la contribution au développement durable- 
autre but commun, les stratégies élaborées sont 
orientées vers le relèvement du niveau de vie et la 
prospérité économique des régions aidées. Pour la 
réalisation de cette tâche la coopération constante 
apparaît comme une condition indispensable pour 
l’obtention de meilleurs résultats. Dans cet ordre 
de pensées, on pourrait dire que l’accord général 
entre l’OIF, l’UE et d’autres organisations ayant les 
mêmes objectifs constitue le moyen essentiel pour 
atteindre les buts assignés. En d’autres termes, les 
efforts conjugués peuvent être bien plus productifs 
que les actions indépendantes et isolées et peuvent 
contribuer mieux ainsi à l’établissement d’un 
monde plus démocratique, plus juste, plus solidaire 
et respectueux des valeurs universelles.

Francophonie
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Какво ни дава ЕС?
 Какво е значението на европейските 

фондове и има ли реален положителен ефект от 
тях? Макар и след четири години пълноправно 
членство, много хора в България все още не 
могат да си отговорят на тези въпроси. Ето 
защо с тази статия ще се опитам, в качеството 
си на студент в специалност „Европеистика”, 
да дам повече информация за същността на 

европейските проекти, за добрите практики, 
които да послужат за пример, защото само по 
този начин хората могат да разберат истинския 
смисъл на средствата, които ЕС инвестира в 
различни сфери.

Ако наистина се вникне по-задълбочено в 
цялостния механизъм на отделните фондове, 
лесно може да се разбере защо всъщност 
ЕС финансира различни проекти. Чрез тях 
Съюзът постига постепенна смяна на начина 
на мислене и действие на новите държави-
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членки, като така ги доближава много повече 
до европейските ценности. Целта е не просто 
да се предоставят средства, а да се стимулират 
чувство на отговорност, дисциплинираност, 
самоконтрол, лоялност, инициативност, 
социална активност, стремеж към постигане на 
висока конкурентноспособност и т.н.. И всичко 
това, от своя страна, спомага за поетапното 
изграждане на истинско и действащо гражданско 
общество. Чрез своите програми и финансови 
лостове, ЕС стимулира активното гражданство, 
развива солидарност, толерантност и социално 
единство, допринася за развитието на 
системи за подкрепа на колективни дейности 
и на граждански организации, насърчава 
европейското сътрудничество в различни сфери. 
Но за да може този смисъл да се разбере от 
повече хора в нашето общество, са необходими 
повече публичност, свързана с реализирането 
на значими обществени проекти, повече 
информация относно добрите европейски 
практики в различни сфери. А за да се развиват 
те и у нас, е необходимо да се стимулира 
свободното изказване на мнение по обществени 
проблеми и предлагането на идеи за тяхното 
разрешаване, необходими са реални действия, 
ангажираност и ефективно участие в социалния 
живот.

И точно тук би трябвало да се намесим 
ние, младите, подкрепени от интелигентни, 
по-опитни и заинтересовани от бъдещето на 
държавата ни хора. Около нас има хиляди 
възможности за това да дадем своя принос за 
развитието на обществото. Такава възможност, 
например, е доброволчеството. Можем да 
участваме безвъзмездно в различни проекти, 
свързани с решаването на социални проблеми, 
да погомнем със знанията и уменията, които 
имаме в различни сфери и по този начин да 
бъдем полезни на себе си и на другите около 
нас. Има хора, които се нуждаят точно от тези 
малки жестове, от първоначалното подаване на 
ръка, за да успеят да преодолеят трудностите на 
ежедневието си. 

В този ред на мисли, задавали ли сте си 
някога въпроса как получават образованието 
си хората със зрителни увреждания, как учат и 

пишат домашните си, как използват компютър и 
навигират в интернет. Възможно ли е компютърът 
да помогне за пълноценната интеграция на 
незрящите и на децата със сериозни зрителни 
увреждания да се обучават в системата на общото 
образование, а не в специализирани училища, 
когато имат готовност за това? Отговорът на 
този въпрос е абсолютно положителен. И за да 
стане това реалност, голям принос ще имат и 
колеги от нашата специалност „Европеистика”, 
които ще влязат в ролята си на доброволци. 
Чудите се за какво изобщо ви говоря? Ето го и 
рязяснението:

На 24 ноември в град Монтана, с официална 
конференция и концерт, се даде старт на проекта 
„За Едно Достъпно, Неограничено Образование 
(ЗаЕДНО)”, защитен от Пето СОУ „Христо Ботев” 
– Монтана.  Той се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския 
съюз. В него ще бъдат инвестирани 290 хиляди 
лева за период от 1 година, като основните 
разходи са предназначени за web-базирани 
софтуерни разработки, електронни учебни 
помагала и специализирани IT обучения.

В проекта “ЗаЕДНО” се предвижда 
задълбочено проучване и анализ на добрите 
европейски практики и разработването на 
специализирана методика за обучение на 
незрящи с конкретно разработени електронни 
учебни помагала, отговарящи на стандартите 
за достъпност. Преподаватели от системата 
на общото образование ще бъдат обучени 
чрез тренинг програми за работа с деца с 
нарушено зрение.  Ще бъдат изградени умения 
за работа с компютър и говорещи програми при 
ученици с нарушено зрение. Информационните 
технологии ще се използват като средство за 
ефективното им включване в системата на 
общото образование. Паралелно с това, ще се 
работи за преодоляване на предразсъдъците и 
стереотипите в общуването на незрящи хора. И 
най-хубавото е, че в целия този процес активно 
участие ще вземат и много доброволци, голяма 
част от които колеги европеисти. 

Както виждате специалността ни не просто 
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образова прекрасно своите студенти, но и 
изгражда у тях истински и достойни личности, 
които дават своя голям принос за бъдещето 
на българското общество. В годината на 
доброволчеството ви призоваваме да бъдете 
отговорни към себе си и към другите около вас, 
да не мълчите и бездействате, да бъдете активни 
граждани и да помагате, когато и с каквото 
можете, за да върви държавата в желаната от 
всички посока. Защото само с реални действия, 
със създаване, осъществяване и участие 
в подобни проекти със значима социална 
насоченост и траен краен продукт, можем да 
постигнем реален напредък.

Доброволчеството на интелигентни млади 
хора като нас в различни сфери на живота е 
една малка, но значима стъпка към подобряване 
ситуацията в страната, защото развитие се 
постига, когато има противоречие, когато се 
води борба. А обикновено борбата на малка част 
от обществото, на ограничени кръгове от хора е 
тази, която задава правилната посока. 

 

Европроект “ЗаЕДНО”
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