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Tp  202/1  Предложения за разглеждането на темата в учебните часове 
 
Работа в екип на учителите 
 
Поради разнообразното съдържание на учебния материал се препоръчва съвместна работа на 
учителите по следните предмети: 
 
- Икономика 
- Политика / Общество 
- Етика / Религия 
 
Би било необходимо сътрудничеството на учителите по чужд език, ако това учебно съдържание е 
предмет и на двуезично обучение. 
 
Групова работа на учениците 
 
При учениците също е препоръчително работата да се разпредели, като класът да се раздели на 
групи, всяка от които разработва различен аспект от темата. 
 
Следващите въпроси или работни задачи нямат претенцията за пълнота. Също така е възможно 
учителите да се нуждаят и от допълнителни материали, за да могат учениците да отговорят на някои 
от въпросите с по-голяма сигурност. Освен това учениците трябва да се научат да използват интернет 
целево при търсенето на друга информация по темата. 
 
По темата "Глобализация, неолиберализъм, държава на благоденствието, демокрация и ЕС" сбирката 
от материали на COMCULT към тема 3 предлага допълнителна информация. 
 
Група  1 Икономика 
 
1.1 Защо икономическият растеж във високо индустриализираните държави не води автоматично и 

до съществено намаляване на безработицата? 
1.2 Необходим ли е икономическият растеж и за страните с високо ниво на заплатите? Ако да-защо? 
1.3 Как може да се обясни фактът, че предприятията в областта на индустрията или услугите имат 

високи печалби и въпреки това уволняват хиляди служители? 
1.4 Какви реалистични възможности съществуват, служителите дългосрочно да имат дял от 

печалбата на предприятието? 
1.5 Могат ли акциите да бъдат сигурен заместител на държавните социални осигуровки? За кого да? 
 За кого не? 
1.6 По-голямата свобода на пазара и по-голямата конкуренция във всички области означават ли и 

повече предимства за участващите? 
1.7 В какво се състоят разликите между капитализма през ХІХ век и съвременната глобализация? 
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Група  2 Политика  (Национална държава) 
 
2.1 Оправдана ли е преимуществената позиция на политиката спрямо икономиката? В кои случаи   
 да? Кога не? 
2.2 По какво се различават очакванията, които имат гражданите на англосаксонските страни към 

своята национална икономическа и социална политика от очакванията на гражданите в повечето 
европейски страни? 

2.3 Защо всички национални държави в Европа повече или по-малко имат проблеми да изпълнят 
очакванията на своите граждани? 

2.4 В кои области на политиката в момента националната държава едва ли би могла да бъде 
 заместена? По какви причини? 
2.5 Има ли области, в които ролята на националната държава е дотолкова ограничена или 

неефективна, че би било по-добре да се предостави на други институции? Ако да - защо това не 
се случва? 

2.6 Как такива институции биха могли да бъдат демократично легитимирани? 
2.7 Могат ли 25 или 27 национални правителства да разработят достатъчно идеи и правила за едно 

европейско социално пространство или по-скоро Европейският парламент е в състояние да 
създаде европейска солидарност и идентичност? 

 
Група  3 Политика  (Европейски съюз) 
 
3.1 Има ли ЕС ценности, които са важни за повечето му граждани? Ако да - кои? 
3.2 Какви последствия би имало незабавното премахване на всички ограничения в рамките на ЕС за 

служителите и предприятията в сектора на услугите? 
3.3 Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд ефективно средство ли са за 

компенсирането на регионални различия (дисбаланси) и по този начин за ограничаването на 
вътрешноевропейската миграция? 

3.4 Какви последствия би имало незабавното спиране на всички субсидии за селското стопанство в 
 ЕС? 
3.5 По-голямата конкуренция между страните-членки и регионите на ЕС повече задоволство ли би 

донесла от субсидирането на определени браншове и региони? 
3.6 По-добра ли е глобалната свободна конкуренция от подпомагането на развитието? Какви 

последствия би имало това за някои страни в ЕС? 
3.7 Кои политически и икономически въпроси би трябвало да се регулират с преимущество на ниво 

ЕС и след това да бъдат задължителни за всички страни-членки? 
 
Група  4 Политика  (Имиграция) 
 
4.1 Кои социално-икономически условия са причина за миграцията? 
4.2 Какви влияния имат структурните кризи в различните имигрантски групи? 
4.3 Какъв тип поведение стимулира интегрирането на мигрантите/имигрантите и кой тип пречи? 
4.4 Кои представи за имигрантите преобладаваха досега в общественото мнение? Очертава ли се 

напоследък някаква промяна? Ако да - каква? 
4.5 Каква роля играе системата от ценности и норми при интегрирането на имигранти? 
4.6 Къде е границата между интеграция и асимилация? 

Какво може или трябва да изисква общността на мнозинството, какво може или трябва да 
приема (да толерира позитивно)? 

4.7 Би ли била от полза една обща политика на ЕС за решаването на проблемите с миграцията и 
 имигрантите? 
 
Група  5 Етика / Религия 
 
5.1 Каква цел трябва да преследва политиката на първо място? 
5.2 Кой успява да постигне тези цели по-добре, части инициативи и организации или демократично 

легитимирани институции? 
5.3 Кое има по-висока стойност, защитата на индивидуалната собственост или солидарността с 

нуждаещите се? Къде са границите на двете неща? 
5.4 Може ли демократично да се определи кое е справедливо? 
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5.5 Какво, по каква причина и до каква степен държавата има право да регулира, като по този начин 

да ограничава свободата? 
5.6 Къде са границите на „Shareholder Value“ – доходността на акцията – като мащаб за взимане на 

предприемачески решения? Това чисто икономически въпрос ли е или и етичен? 
5.7 Свободната конкуренция (пазар) в рамките на Европа и света успява да се бори с неравенството 

и бедността по-ефективно, отколкото солидарното споделяне, било то под формата на 
регионална структурна помощ или помощ за развитие. За кого и къде са предимствата и 
недостатъците на двете позиции? 

 
Източници 
 
Tp  202/2  Социалната собствена справедливост 
 
Без нова теория за държавата на благоденствието ГСДП вече не е способна да управлява 
от: („Die Zeit“) „Ди цайт“ от 8.05.2003 г. (автор: Петер ГЛОЦ) 
 
…“Първо, ние – а и повечето европейски съседни страни като нас – сме застаряващо общество. За 
пръв път в историята на човечеството делът на възрастните хора е по-голям от този на по-
младите. След 40 години в Германия на осем възрастни хора над 60 години ще се падат само трима 
млади, които още не са достигнали 20-годишна възраст.Тази тенденция не може да се обърне нито 
с добри увещания, нито със семейна политика. Който оспорва, че това развитие изисква мащабна 
промяна на пенсионната и здравната система, робува на традиционализъм, който е колкото 
упорит, толкова и животозастрашаващ. 
Второ, не можем повече да игнорираме факта, че целта „пълна заетост“ в така нареченото 
общество на знанието  – или с други думи: в дигиталния капитализъм – се е превърнало във 
функционерска фраза. Социологът Ралф Дарендрф го е формулирал най-ясно:„Обществото на 
знанието се оказва общество на съзнателното изключване на много хора от съвременния трудов 
пазар.“ Фазата на растеж между 1950 и 1975 г., както социологът Буркарт Луц доказа още през 
осемдесетте години, беше един „кратък сън на непрестанен просперитет“…Ще трябва да свикнем 
задълго с едно ниско съсловие с нов състав, което или не получава работа, изискваща много 
познания ,или не я желае заради многото необходими усилия. Патентованата рецепта „по-голям 
растеж = по-ниска безработица“ не върви в едно общество, изискващо много познания и 
капитали.“ 
 
Tp  202/3  Безсилието на политиката 

от: („Badische Zeitung“) „Бадише цайтунг“ от 3.09.1992 г. (автор: Леополд ГЛАЗЕР) 
 
…"На първо място трябва да се спомене изместването на властта от политиката към 
икономиката. Политиците не само стават все по- обезсилени от икономическия елит и се налага да 
следват неговите указания, а и освен това икономическата парадигма на стимулиращи пазара 
собствени интереси изцяло е проникнала в мисленето и поведението на хората, така че коства все 
повече усилия да се осигури справедливост и мир в баланса между различните интереси – което би 
трябвало да е задачата на цялата политика – и въобще да се развие една дискурсивна теория за 
справедливостта. Справедливостта е ключовият етичен проблем на политиката; но както се 
оказва в почти всички области на политиката в целия свят, сме почти безсилни, политиката е 
попаднала в капана на логиката на агресивната идеология на европейската система,която иска да 
се универсализира. 
Би трябвало да се мисли по коренно нов начин. Но политиката е поела очевидно по-лекия път на 
слабото съпротивление, съюзява се, едва прикрито, с интересите на икономическата власт – и 
игнорира интересите на общността, на гражданките и гражданите. 
Ако демокрацията трябва да бъде спасена от саморазрушение, политиката трябва да си възвърне 
водещата позиция. Тя обаче може да постигне това само заедно с гражданите– в офанзива на 
честността, единствено чрез която те могат да чувстват, че ги приемат сериозно. Политиката в 
демократичната държава повече, отколкото в други системи зависи от одобрението и интереса, 
което днес значи:от отговорното участие на гражданите във взимането на решения. Политиците 
би трябвало да заявят това и след това да действат,вместо – подкрепяни от много медии – да 
заблуждават народа с популистки разигравания на театър.“ 
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Tp  202/4  от: Карл ХОМАН: Етика и пазарна икономика – действителните противоречия? 
   в: Шьонхаузенски разговори, Бъдещето на социалната пазарна икономика – политика, 
   икономика и граждани в отговорността 
   (Берлин, 29./30.11.2005), с. 24f 
 
…“Поставена в подходяща рамка, конкуренцията служи на всеобщото благо, като осигурява ниски 
цени и добро качество, иновации и бързото им разпространение, както и ерозия на властовите 
позиции. Затова пазарната икономика в условията на конкуренция е най-добрият познат досега 
инструмент за осъществяването на всеобща солидарност в условията на модерните общества. 
Като система тя има етична легитимация. 
Затова от настъпването на  нежелателни в морално отношение резултати не бива да се прави 
извода, че пазарната икономика трябва да бъде премахната или ограничена, а точно обратното, 
чрез политика на реда трябва да й се помогне да функционира по-добре.По-конкретно това 
означава: трябва да се премахнат както защитата от пазари и конкуренция на цели сектори, така 
и субсидиите и протекционизма. Погрешно е също да се изисква от предприятията и акционерите 
да очакват не максималната доходност , а да се задоволяват с „подходяща“: при конкуренцията 
това е невъзможно; по този начин оставаме в погрешната парадигма на „справедлива цена“ съотв. 
„справедлива печалба“. Вместо това в пазарната икономика става въпрос за пазарни цени и 
съобразени с пазара печалби. Устойчивата „съобразена с пазара“ доходност служи на интересите 
на потребителите, на общността по-добре от алтруистичното въздържание, което пречи на 
иновациите и задържа наличности, а и не може да издържи в условията на международната 
конкуренция. 
Накратко: Ако пазарната икономика има етична легитимация, служейки на общата солидарност в 
условията на модерните общества, то тази пазарна икономика трябва да продължи да се развива и 
да се разпростира върху географски и житейски области, които все още не са организирани като 
пазарна икономика: за благото на всички, и най-вече за благото на най-бедните от бедните. Че тук 
не става въпрос просто за „дерегулиране“ следва от гореспоменатата мисъл, че всяка конкуренция 
се нуждае от подходящи правила, т.е. от добре организирана  рамка от правила. 
...Ако конкуренцията се разбира като нерегулирана „борба на всички срещу всички“, тя води към 
състояние, в което „животът на човека е самотен, беден, гаден, скотски и кратък“(Томас Хобс). 
Това състояние е изключително незадоволително за всички, дори и за предприятията. Едва когато 
конкуренцията бъде подчинена на правила, тя може да разгърне своята сила, повишаваща 
благосъстоянието на всички.“ 
 
Tp  202/5 от: M. Райнер ЛЕПСИУС:  

Създава ли се културна идентичност в Европейския съюз? 
в: Blätter für deutsche und internationale Politik 
(бр. 8, 1997), с. 951 
 

…“Решенията за разпределяне и особено за преразпределяне спадат към чувствителните области 
на политиката, особено във време на икономическа стагнация, да не кажем дори свиване. За тях са 
нужни системи за формиране на мнение, за намиране на компромиси… Засега тези системи 
функционират само на ниво национални държави и чрез прилагането на специфични представи за 
значението на солидарността, на очакванията за гражданско равенство и национална гаранция на 
осигуряването. На социалнополитическите процеси на посредничество между различните слоеве и 
обединения от интереси и постигнатите чрез тях легитимни съгласия за резултатите от тези 
преговорни процеси се основават както престижът, така и социалнополитическата идентичност 
на националната държава. Колкото повече Европейският съюз се намесва материално в тези 
базисни процеси на общественото структуриране и самолегитимиране или формално ограничава 
способността за действие на националните държави,толкова повече самият Европейски съюз  се 
въвлича в тези борби за разпределяне. Така той не само се политизира, но и се застрашава от 
потенциално делегитимиране. Затова се нуждае и от разработването на идеи за реда в 
>социалното пространство Европа<, на нормативни представи за европейска социална 
солидарност, т.е. за ценностни отношения,чрез които при значителната вътрешна разнородност 
би могла да се формира обща идентичност… 
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С прехода от Европейска общност към Европейски съюз „Европа“ се политизира. От това 
произтича не само повишената необходимост от легитимация, но и разгръщането на нови 
представи за реда в европейската социална държава. Чрез тях биха могли да се формират 
социално-политически и социално-морални модели на идентифициране. Засега обаче те не са нито 
идейно определени, нито процедурно приложими.“ 
 
Tp  202/6  Тони Блеър получава и похвала 
   от: (Badische Zeitung“) „Бадише цайтунг“ от 21.06.2005 (автор: Петер-Паул ВАЙЛЕР) 
 
„Берлин. Британският премиер Тони Блеър е критикуван, че разделя Ервопа. Защото той 
поиска от ЕС по-малки субсидии за селското стопанство и по този начин провали финансовите 
преговори на ЕС. Водещите германски институти за икономически проучвания обаче 
приветстват британското „No“. 
>Общността харчи повечето пари в области, за които се знае, че нищо не носят<, критикува 
шефът на отдел "Конюнктура" на германският Институт за икономически изследвания (DIW), 
Алфред Щайнхер. А неговият колега Хуберт Габриш, директор на изследователския отдел в 
Института за икономически изследвания в Хале (IWH) предупреждава: „Без промени в аграрната 
политика нещата вървят към края си.“ С „нещата“ той има предвид ЕС и неговия бюджет за 
субсидии. Колегата му Клаус-Юрген Герн от Института за световно стопанство (IfW) в Кил също 
се противопоставя на критиката към Блеър: „Това, което помага икономически на ЕС, няма да 
навреди и на политическото единомислие.“ Не водело „към постигане на целта, ако само заради 
единомислието в Европа се продължава една икономически погрешна политика “. Герн също е на 
мнение, че би  било „добре за ЕС и икономическия му растеж, страните в ЕС успеят да  постигат 
съгласие около британското становище“. Защото милиардите за селското стопанство водели само 
до ограничено създаване на стойност и почти никакви нови работни места. Те оскъпявали 
изходните условия за по-продуктивните браншове.“ 
 
Tp  202/7  Скандал за 0,03 процента 
   от: („Die Zeit“) „Ди цайт“ от 8.12.2005 г. (автор: Йоахим ФРИЦ-ВАННАМЕ) 
 
…“Според представите на Блеър бюджетът на ЕС в бъдеще трябва да отговаря на 1,03 процента 
от икономическия капацитет на ЕС, което би означавало 847 милиарда евро за целия период. През 
юни той с твърдата си позиция  предизвика провал на компромисното предложение на Люксембург 
за 1,06 процента, които биха били на стойност 871 милиарда евро. Оттогава Блеър проповядва: 
Няма да има намаляване на отстъпката без реформа на разходите за селско стопанство.За това 
повече не може и да става дума. 
Тони Блеър премълчава, че отстъпката за британците през 1984 г. беше прокарана от неговата 
предшественичка Маги Тачър с аргумента, че британският доход на глава от населението бил 
чувствително под средното ниво за останалата част от Европа. Така че тогава на бедните 
трябваше да се даде –и те получиха. Само в текущия годишен бюджет отстъпката е на стойност 
5,4 милиарда евро. Междувременно обаче Великобритания вече може  да се числи към богатите– и 
си промени мнението. Днес, казва Блеър, на бедните вече  трябва не да се дава, а да се взема. 
Брюкселската комисия предупреди, че според съществуващите бюджетни правила до 2013 г. 
британската отстъпка ще се повиши с 31 %, бюджетът на ЕС обаче само с 11%. Освен това в 
модела на Блеър богатите страни-членки ще компенсират по-ограничените си вноски с тези на 
бедните новоприети страни.“ 
 
Tp  202/8  от: Кирстен ЕНДРИКАТ и.др.: Социална дезинтеграция 
   Рисковите последствия на негативните баланси на признание 
   в: Deutsche Zustände, бр. 1 
   изд.: Вилхелм Хайтмайер 
   (Франкурт на Майн 2002), с. 38 
 
…“Индивидуално-функционалната системна интеграция (социално-структурно измерение) цели 
участието в материалните и културни блага на дадено общество. Системната интеграция се 
осигурява от достъпа до обществено значими подсистеми като образователна система и трудов 
пазар. Този достъп има особено значение, тъй като придобитите там предимства са предпоставка 
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също и за участието в пазара на потреблението и в културното предлагане. Субективното 
преценяване на шансовете за участие в тези области зависи едновременно от оценяването на 
икономическата ситуация и от субективното възприемане на индивидуалното икономическо 
положение в сравнение с други хора и/или групи от обществото по отношение на някакви дефицити. 
Така че субективната сигурност по отношение на шансовете за достъп зависи от поетите 
рискове, напр. от безработица или затруднена трудова ситуация, фактически осъщественото 
социално издигане или отпадане, както и от социалното осигуряване, напр. здравно или пенсионно. В 
рамките на индивидуално-функционалната системна интеграция обаче от значение е не само 
материалното положение. Важни са също и социалните аспекти, най-вече полученото в 
професионалната и в личната сфера признание като следствие от заеманите длъжности, роли и 
полета на дейност, както и субективното задоволство на самия човек от упражняваната в 
момента дейност. Проблеми с дезинтеграцията възникват тогава, когато тези възможности са 
структурно застрашени и субективно се тълкуват като загуба на признание.“ 
 
Tp  202/9  от: Вилхелм ХАЙТМАЙЕР:  

Обществена интеграция, аномия и етично-културни конфликти 
   в: Какво разединява обществото? 
   изд.: Вилхелм Хайтмайер 
   (Франкурт на Майн 1997), с. 633f 
 
„Особеното качество на тази структурна криза може да се доизясни с факта, че от 
противопоставянето на капитал и труд се е получило разкъсване на връзката, което може да се 
определи със символичното понятие >jobless growth<. Досегашната икономическа философия 
>растежът създава работни места< окончателно и открито се превръща в идеология на 
растежа. Така че растежът вече не срива бастионите на неравенството, а заедно с една 
политика, ориентирана към просперитет, по-скоро ги укрепва. Особено трагичната поанта тук е, 
че това неравенство с многото си аспекти на икономическа, социална и културна дезинтеграция се 
увеличава най-вече в процъфтяващите икономически зони. В края на ХХ век този процес протича с 
невероятна скорост, която кара Етциони да направи песимистична прогноза за политическата 
система: 
>Едно демократично общество не би издържало отваряне на пазара с темпото, с което то 
започва сега <“ 
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Gp  202/1     Диагнози и анализи на способността за действие  
на националната държава 

•  загуба на политическата способност за     
    управление 
• все-повече неочаквани ефекти      
   от политическите действия 

•глобализиране на световната 
икономика (изходни условия)  1.2 
•финансова криза на държавата на 
благоденствието  1.3 
•застой но реформите като структурен 
проблем на федералист. системи  1.4 
•американизиране на политическата 
конкуренция  1.5 

Символична 
политика 

Негативна интеграция на 
наднационално ниво (ЕС) 

 

Нарастващо разминаване 
между открита и 
задкулисна политика 

Намаляващо регулиране 
от стана на държавата на 
благоденствието 

Дерегулиране на 
трудовите пазари 

•отегчение от политиката 
•спадаща избирателна активност /  
протестен вот 
•криза на легитимността на 
държавната политика 

package-dealing1

scape-goating2

2.Политически последствия на глобализираното съвремие 
 
   Способност за действие на националната държава 

2.1 

2.2 

2.3 

1 договор за продажба с  принудителен    
   асортимент 3.3 2 търсене на изкупителна  жертва 

 

Графиката Gp  202/1 е разработена от Щефан ЛАНГЕ и беше част от неговото представяне по темата на международната COMCULT-среща в Хилдесхайм на 18.09.2004 г. 
Номерираното е добавено по-късно и се отнася до съответните глави в помощните учебни материали. 
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Gp 202/2 Икономически, културни, политически и социални аспекти на обществената дезинтеграция 
 
Кризисно явление Последствия за социалните и 

политическите процеси  
Индивидуално и колективно 

възприемане 
Последствия и реакции сред 

имигрантите 
    
 
Структурна криза 

-   дезинтеграция 
-   икономическо изолиране 
-   изостряне на социално-икономическо 
    неравенство 

-   безсилие 
-   страх от отпадане 
-   безразличие 
-   освобождаване на потенциал за  
    насилие 

-  поради недостатъчни езикови  
    познания и  
-   липсваща квалификация често са   
    по-засегнати от мнозинството в  
    обществото 
-  нарастващ конкурентен натиск  

    
 
Регулаторна криза 

-   ерозия на връзката с ценности и   
    смисъл, които досега са били   
    поддържани от постоянна работа. 
-   безразличие 
-   пропаст между разпространявания от  
    медиите привиден свят и това, което   
    е постижимо за много от хората. 
-   манталитет на разрушаване на  
    табута в икономиката 

-   липса на ориентация 
-   понижаване на прага на насилието 
-   намаляваща семейна социализация на 
     децата 
-   агресивен индивидуализъм 
-   чувството, че си предаден и  
     експлоатиран 

- почти неконтролируемо влияние на  
  политически и религиозни  
  организации в паралелното общество 
- консервиране на патриархални форми  
  на ред, някои от които вече не са  
  обичайни дори в родината. 
- пренебрегване на моралния  
  релативизъм на мнозинството в  
  обществото 

    
 
Криза на лоялността 

-   съмнение в благонадеждността на  
    държавното социално осигуряване 
-   досада от политиката 
-  спадаща легитимност на  
   политическите решения 

-  все повече опити за укриване на  
   данъци 
-  все повече негласуващи 
-  преминаване към чисто протестни  
   партии 

- нарастващо различие между правното  
  равенство и професионалното  
  неравенство 
- по-голяма лоялност към родината,  
  отколкото към приемната страна  

    
 
Кохезионна криза 

-  големите разстояния между работата   
   и дома затормозяват семейните връзки  
   (нарастващ брой на разводите) 
- намаляване на приятелските  
  отношения около дома, в съюзи и   
  други социални обединения 

-   самота 
-   принуда към постоянна гъвкавост и  
    мобилност 
-  ежедневен стрес 
-  спадане на отзивчивостта 

- реактивиране на връзката с родината 
- самоизолиране в етноса и културно  
  откъсване от мнозинството 
- оттегляне в собственото семейство  
   или роднински кръг 
   (брак по принуда) 

 
Таблицата Gp  202/2 се базира на схема 1 (ХАЙТМАЙЕР, 1997, с. 633), но е променена и с аспекти от МАНСЕЛ, 2006, с. 45, и допълнена с разяснения от Щефан ЛАНГЕ на 
COMCULT-срещата в Хилдесхайм на 18.09.2004 г. 
 


