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Резюме: Настоящата статия разглежда социеталната сигурност в контекста
на протичащите миграционни процеси в Европейския съюз (ЕС). Посочва се, че
наред с терористичните заплахи нарастват и етническите конфликти между
приемащите общества и новопристигналите имигрантски общности. Разгледани
са някой предпоставки за появата на радикалния ислям в държавите от ЕС.
Именно неговата поява е причината нови изследвания да сочат нарастнало ниво
на

безпокойство

сред

европейските

общества

относно

имиграцията

от

мюсюлмански държави. В заключение, статията посочва, че новообразуваната
мултикултурна идентичност на европейските граждани е един от най-сложните и
едновременно с това изключително красив социален и политически проект.
Неговият успех е възможен само в една устойчиво контролирана среда за
сигурност, в която просперитетът ще се съизмерва с европейските ценности на
гражданите на една нова мултикултурна Европа.
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Abstract: This article explores the societal security in the context of ongoing
migration processes in the European Union. It is pointed out that alongside terrorist
threats, ethnic conflicts between host societies and newly arrived immigrant
communities also increase. There are some prerequisites for the emergence of radical
Islam in EU countries. It is the emergence of new research to show a growing level of
concern among European societies about immigration from Muslim countries. In
conclusion, the article states that the newly formed multicultural identity of European
citizens is one of the most complex and, at the same time, extremely beautiful social and
political project. Its success is only possible in a sustainable, secure environment in
which prosperity will be commensurate with the European values of the citizens of a
new multicultural Europe.
Key words: migration, multiculturalism, radical Islam
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Последните десетилетия на миналия век и началото на настоящия са
белязани от процеси, които не са наблюдавани в световната история досега.
Появили се и обхванали отделни групи държави и региони, те се разпростряха
върху целия свят. Учените ги определиха като феномен, който изглежда е с
необратими последици, преживявани в отделни техни прояви като негативни.
Сред тях са протичащите глобални миграционни процеси, които обхващат
над 10 милиона хора на година през последното десетилетие. В някои случаи тези
миграционни движения се разглеждат като временни, докато в други случаи
миграцията води до постоянно заселване. В миналото това представляваше
предимно вълна от Юг към Севера, но днес значителна част от потока хора се
извършва сред развиващите се страни. Тези трансгранични движения се запазват,
независимо от засилването на имиграционния контрол в промишлено развитите
страни (за разлика от трансграничното движение на стоки, услуги и капитал).
Спадането на транспортните загуби и появата на евтин масов туризъм
значително намалиха една важна преграда пред движението на хората.
Революцията

в

информационните

и

комуникационните

технологии

и

универсалният достъп до средствата за масова информация доведоха до широко
разпространение на сведения за различията в жизнените стандарти между
богатите и бедните страни, което още повече засилва миграционните настроения.
Появиха се нови пазарни институти в лицето на посредници и агенти, които
съдействат на този процес.
Управлението

на

миграционните

потоци

предизвиква

широко

безпокойство както в страните, приемащи мигранти, така и в страните,
изпращащи мигранти. В много страни с ниски равнища на доходите на
населението се отправят критики срещу препятствията пред по-широката
миграция за промишлено развитите страни; изразява се тревога от “изтичането на
мозъци”, което подкопава усилията за укрепване на националните възможности.
Мигрантите от всички региони, особено жените, често пъти биват въвличани в
нелегалната икономика в страните на пребиваване, което ги прави уязвими на
експлоатация.
В същото време, транснационалните предприятия изпращат своите
служители навсякъде по света като едновременно с това нараства практиката на
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“купуването” на специалисти от чужбина (“купуване на човешка стока”). В тези
условия пазарите на труда на висококвалифицирани професионалисти фактически
станаха глобални. Тази тенденция се засилва и от глобализацията на системите за
висше образование.1
Второто десетилетие на ХХІ в. ще наложи справяне с неравномерната
концентрация на населението не само в Европейския съюз, но и в глобален
аспект. Очаква се населението в работоспособна възраст да намалее, както и
демографски срив в някои от засегнатите райони. Това ще доведе до намаляваща
работна сила и по-високи разлики в доходите, а регионалната политика следва да
посочи път за териториално сближаване и справяне с негативните последици от
урбанизацията.
На дневен ред обаче са имиграционните движения към държавите в
Европа, които през последните години създадоха редица предизвикателства и
заплахи

за

сигурността

предизвикателства, XXI

на

европейските

граждани.

Наред

с

тези

век се характеризира с етнически конфликти и

развитието на етнически идеологии. Засилва се индивидуалното етническо и
религиозно самоопределяне, което е движещият фактор за колективното човешко
съществуване. Причината за това е, че засилването на глобализацията и на
нейните прояви провокира различните общности да съхраняват своята културна и
национална идентичност. Ето защо, особена актуалност придобиват въпроси,
свързани с изучаване на миграционните движения и вероятността за пораждане на
етнически конфликти в приемащите имигранти общества.
Имиграционната криза започнала през 2011 г. разрази своя пик през 2015
г., когато държавите от Европейския съюз приеха над 1 милион лица търсещи
убежище. Тази тенденция продължава и до днес, въпреки намаляващия брои на
имигранти. Последствията от кризата накратко могат да бъдат обобщени в
частично затваряне на Шенгенското пространство, нараснало напрежение между
държавите членки, поради липса на единен подход за справяне с миграционните
проблеми, натоварване на националните социални системи с оглед на приема,
осигуряването на храна, здравни и образователни услуги на мигрантите и т.н.
Ключов приоритет е гарантиране на вътрешната сигурност в ЕС, в контекста на
1

Реймерс, Н. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология, М., 1992.
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терористичните атаки в редица европейски градове през последните години. Това
подвига въпроса за ограничаване на възможностите потенциални терористи да
бъдат

допуснати

на

територията

на

държавите

членки.

Проявиха

се

антиимигрантски и ксенофобски настроения спрямо имигранти, предимно към
тези изповядващи ислямска религия. Появата на радикалния ислям е причината
нови изследвания да сочат нарастнало ниво на безпокойство сред европейските
общества относно имиграцията от мюсюлмански държави.2
В действителност още през 2004 г. Оливие Роа защитава тезата в своята
книга „Глобалният Ислям”, че търсенето на идентичност поражда съвременния
радикалния ислям. Според автора детериториализирането на исляма е причината
за нарушаване на традиционния ред възприет от мюсюлманските общества, в
който идентичността се определя от родителите, през социалното обръжение, до
политическата култура в страната. Точно тогава, когато тези лица, възприели
определящата връзка „личност – религия” имигрират, идентичността се превръща
в проблем, тъй като попадат в ситуация да възприемат западните културни норми.
Липсата на социалната среда, която да поддържа обичайте и традициите поражда
необходимостта от вътрешно убеждение за мюсюлманска принадлежност.
Възприемането

на

радикалния

ислямизъм

като

идентификационна

политика е опит да разбие един от митовете за миграцията, че терористи идват
под прикриетието на лица търсещи убежище. Напротив това е повод за размисъл,
защо именно второ, трето и дори четвърто поколение имигранти, изповодвящи
исляма се радикализират. В много случай отговорът се търси в недостатъчната
степен на интеграция в европейските общество.
Тук се открояват етническите конфликти. От една страна са европейските
граждани, които въпреки хуманното си отношение към лицата, търсещи убежище
виждат заплаха за своите работни места, а политически лидери прозряха заплаха
за християнските корени на континента от пристигащите имигранти. На този фон
своето влияние засилиха и

много крайнодесни и радиклани партии сред

европейските държави.3

2

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration
Корнажева, Мими. Миграционна криза, нативистки нагласи и секюритизация в държави – членки
на Европейския съюз. Научни трудове на Русенския Университет - 2015, том 54, серия 5.2
3
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От другата страна са имигрантите, пристигащи в Европа от региони, които
са препълнени с антисемитизъм и подкрепящи налагането на правото на шериата.
Що се отнася до етническата идентичност, тя става централен въпрос през
60-те г., но остава такъв и до днес, като се превръща постепенно в приоритет при
реализацията на националната политика и сигурността на държавите. Голямата
дилема дали идентичността се унаследява или придобива като някаква изначална
действителност за индивида или пък може да се създава, доразвива, обогатява и
променя в хода на индивидуалния личностен опит стои и до днес пред учените и
изследователите. Различните социални и политически движения поставят през
годините

доста

остро

в

полето

на

анализа

расовите,

етническите

и

малцинствените идентичности.
Етническите конфлики се отнасят до конфронтации между групи, които се
отличават със своята културна идентичност, език, раса и/или религия. Те могат да
бъдат насилствени, чрез използване на сила и ненасилствени, чрез активна
дискриминация, отхвърляне и т.н. Причините за пораждане на етнически
конфликти от миграцията са твърде сложни. Същестува теза, че в основата е
религията, тъй като лицата пренасят своите религиозни убеждения, заложени в
културната им идентичност в приемащите общества. Напрежение в западните
общества придобиват тези религиозни отличителни черти, като се подчертава
релацията – „ние-другите”. Фактор за това е нарастването на мюсюлманското
население сред европейските държави и респективно, създаването на фрикции
срещу тях. Нарастна нетърпимостта към пристигащите имигранти и зачестиха
проявите на ксенофобия.
Анализатори правят опит да предвидят как ще се отрази етническия и
културен сблъсък в следващите години. Но докато това става, европейските
граждани са свидетели на тревожна тенденция на сексуално насилие от големи
имигрантски групи от Северна Африка и Близкия Изток върху жени. Интитута
„Gatestone” обяви наличието на криза с изнасилвания от имигранти в Германия4,
а в Швеция данните сочат че е увеличила степента на изнасилване на глава на
населението в света. 5 Страната прие най-голям брои имигранти от глава на
населението през 2015 г. и има само един терористичен атентат от мюсюлмански
4
5

https://www.gatestoneinstitute.org/8663/germany-migrants-rape
http://www.nationalreview.com
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екстремист, който не нарани други граждани. От друга страна обаче, броят на
шведските жени, които казват, че са били жертви на някакъв вид сексуално
насилие през изминалата година, нараства, както и броят на жените, които казват,
че са променили навиците си по някакъв начин - избягване на определени области
след смръчаване и т.н.
В много случай, за да се избегнат антиимигрантски настоения данните за
престъпните деяния не се оповестяват. Те се считат за изолирани случай, а не се
възприемат като национален етнически проблем. Въпреки това, и двете държави
приеха законодателни промени, с които разшириха дефиницията за изнасилване и
всяка форма на неконвенционален секс е предвидено да бъде наказуема като
престъпление.
Въпреки нарастващия брои на терористични атаки се оказва че не по-малка
заплаха за европейските общества, приемащи голям брои имигранти.Това извежда
на преден план социеталната сигурност, която Бари Бузан посочва като един от
петте фактора с потенциал да въздейства върху сигурността. 6 Останалите четири
са военната, политическата, икономическата и екологичната сигурност. В тази
понятийна рамка, социеталната сигурност се разглежда във връзка с различни по
мащаб процеси, които биха могли да дестабилизират държавата. Тя се отнася до
пътищата, които активират ситуации на несигурност или слабост по отношение на
социалната кохезия или идентичност.
Социеталната сигурност се превръща в приоритет за международната
политика, тъй като от нея зависи „ устойчивостта на обществото в рамките на
приемливи условия за еволюция на традиционните модели на език, култура,
сдружаване, религия, национална идентичност и възприети обичаи“.7
Много страни не само искат, но и са принудени да отговарят на силен
имигрантски натиск. Тези имигранти пристигат с определени потребности и
икономически нужди, за да осигурят своето съществуване. Повечето от тях са по
правило от по-бедни страни и с по-нисък образователен и социален статус.
Големият въпрос е как да се адаптират всички тези групи към един живот.

6

Ole Waever, Barry Buzan, Morten Kelstrup and Pierre Lemaitre. (1993) Identity, Migration and the
New Security Agenda in Europe, London, Pinter Publishers Ltd.
7
Ole Waever, Barry Buzan, Morten Kelstrup and Pierre Lemaitre. Identity, Migration and the New
Security Agenda in Europe, London, Pinter Publishers Ltd, 1993.
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Именно европейските учени от Датския център за мир и разрешаване на
конфликти в Копенхаген в края на 20 век повдигна въпроса за социеталната
сигурност като важен компонент на националната и европейската сигурност в
контекста на разширяването на Европейския съюз. Тази сигурност се отнася до
способността на обществото да запази същностния си характер при променящи се
политически условия, съпроводени с възможни и действителни заплахи отвън и
отвътре. Социеталната сигурност се отнася до идентичността, до способността на
даден народ да поддържа своята култура, институции и начин на живот. Отнася се
до способността да се управляват не само конфликтите, но и мащабната промяна
в обществото в рамките на европейския интеграционен процес.
Въпросът за създаването на мултикултурната идентичност, въпросът за
избора на идентичност въобще и динамиката в сектора за сигурност са теми от
бъдещето за европейския континент. Те обаче имат своите силни динамизиращи
сили и влияят на живота в редица европейски държави не от днес. Големият
въпрос е как да се съвместят ценностите на либералната демокрация, свободата на
мултикултурното себеизразяване и сигурността и устойчивостта на европейския
интеграционен процес. За повечето държави на стария континент разширяването
на съюза е цел и ценност едновременно. За много от тях, обаче,
мултикултурализмът е една противоречива социална платформа, в която
съжителстват несъвместими нагласи към различията между хората и ракурсите в
тяхното изразяване. В отделни региони се наблюдава драстично разминаване
между реалност, социални представи и очаквания и един ясен и еднозначен
политически, икономически и социален ангажимент спрямо малцинствата.8
Новата мултикултурна идентичност на европейските граждани е един от
най-сложните и едновременно с това изключително красив социален и
политически проект. Той би бил възможен и успешен само в една устойчиво
контролирана среда за сигурност, среда, в която просперитетът ще се съизмерва с
европейските ценности на гражданите на една нова мултикултурна Европа.9

8

Najcevska Mirjana and Petroska-Beska Violeta. Between political solutions and reality: Inter-ethnic
relations in the Republic of Macedonia, in Helsinki Monitor, 1999, No. 3, 8-14.
9
Marinov Tchavdar. “Multiculturalism in the Balkans: Is it Necessary? The Use of Term in the Context
of the Balkans”, in Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 5, No. 2, Summer, 2006, рр. 35-62.
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