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 ТЕМА  3:  Трансформационни процеси 
 
 Учебна и дидактическа помощ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Транснационална промяна 
 
 
Европейският съюз, едно общество на мира 
 
От:  Едмунд Олендорф 
 
Ако запитаме днес младите хора в Европа, какво общо има ЕС с ценностите, най-често ще получим 
отговора: “Човек може свободно да се движи навсякъде в Европа и в много случаи да плаща със 
същата валута.” 
 
Малко европейски граждани днес съзнават, че за свободата на движение и употребата на една обща 
валута са били необходими усилия, които са изисквали половин век и които са дарили Европа с една 
непозната по-рано фаза на мир. За съжаление твърде малко европейци мислят за това, какви промени 
ще бъдат необходими, за да се запазят те и за в бъдеще, защото националнодържавният егоизъм, 
както и преди, все така не е отмрял. 
 
Националната държава и нейните недостатъци 
 
За да разберем огромния успех на трансформация на Европейския съюз, трябва най-напред да 
опишем изходното положение, което в голямата си част е било едно и също за почти всички 
европейски държави до към II-та световна война.  
 
В Западна, Средна и Южна Европа в хода на 19 в. се образуват така наречените национални държави, 
които 
 
1. разполагат с определена територия 
2. с точно дефинирани граници 
3. вътре в тези граници населението принадлежи предимно към един народ или – както във Франция 

– към една нация 
4. има суверенни правителства, които могат да установяват своите закони и правила до границите 

на своите държави. 
 
Тези суверенни национални държави имат два съществени недостатъка:   
 
Първо: Целите и мероприятията на държавите, които били насочени навътре, имат в повечето случаи 
по-висок ранг от потребностите на гражданите. През последните два века, от части до най-близкото 
минало, почти всички европейски народи са събрали лош опит с привилегиите на държавата – на 
един колектив. Това могат да потвърдят всичките народи, които временно е трябвало да живеят под 
диктатурата на едно лице или една партия.  
 
Вторият недостатък на националната държава е във външните отношения. Чрез надценяването на 
собствените качества и потребности европейските национални държави, особено през 19 в., попадат в 
едно опасно надпреварване за сила и богатство. Стремежът към хегемония над другите нации и 
усилията на досега потисканите народи сами да постигнат пълен суверенитет довеждат до Първата 
световна война. 
 
Но шансът да се научи нещо от кървавите битки след 1918 год. не се използва. Версайският договор 
улеснил възникването на националсоциализма в Германия, Сенжерменският договор обременил 
отношенията между Австрия и Франция отчасти и до днес. Също и договорът от Трианон причинил 
травма на Унгария, а на Балканите и до днес не донесъл траен мир. Уреждането на нещата  за Турция 
и Близкия Изток в договора от Севър и до сега оставя  широки кървави следи  чрез войните и терора.  
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Годините след Първата световна война са белязани от национализма с твърде много завист, отплата, 
омраза, недоверие и алчност, за да могат новите идеи да създадат по-добър мирен ред. 
 
Икономическата депресия – като последица от I-та световна война – разтърсва политическите 
отношения в цяла Европа и в много страни създава благоприятни условия за диктатури. Немската 
довежда най-напред собствената си страна, а след това и цяла Европа до катастрофата на II-та 
световна война с около 55 мил.загинали, 35 мил.ранени, 3 мил. изчезнали и над 12 мил. бежанци и 
прокудени.  
 
Настроението в Европа след II-та св. война първоначално не е по-добро, отколкото след първата. 
Понеже през 1948 год. – още преди да възникне ГФР – Франция, Великобритания и Бенелюкс 
сключват “Брюкселския договор”, който между другото се насочва и срещу възобновяването на 
немската настъпателна политика. Т.е. докрая на 40-те години на 20 в. националните държави  все още 
следват остарелия отдавна образец на поведение на “balance of power”(силов баланс). 
Но през 50-те год. отношенията в Западна Европа обнадеждаващо се променят. 
 
Общността въдворява вътрешен мир 
 
Французинът Жан Моне е този, който развива плана за изваждане на икономическия потенциал за 
една нова политика на въоръжаване, а именно производството на въглища и стомана, от суверенното 
разпореждане на Франция и Германия и съвместното им управляване чрез една нова 
транснационална власт. 
Френският външен министър Робърт Шуман излага открито тази идея на 9 май 1950 год. – точно 5 
години след края на II-та световна война – и тя веднага е приета от немския бундесканцлер Конрад 
Аденауер. (Т 302/1) 
 
Идеята заедно да се упражнява суверенитетът над стопанското имущество с помощта на нова 
европейска администрация  е основа за една нова политика, която е в състояние да прогони стремежа 
към реванш и господство от Западна и Средна Европа. „Европейското сдружение за въглища и 
стомана“ от 1950 год. е фундамент за едно ново мислене и един продължителен мир в Европа, 
ценност, която не може да не бъде достатъчно високо оценена като помислим за кървавите войни в 
световната  история, които хората са претърпели през първата половина на 20 век. 
 
Чрез по-нататъшно европеизиране (коопериране) на големи области от стопанската политика  
страните- членки на ЕС успяват да съхранят  вътрешния мир до сега. (Т 302/2) 
 
ЕС в смисъла на назованите в началото четири характеристики съссигурност не е една нова 
национална държава. Въпреки че той има определена територия с точно дефинирани граници, той се 
базира на различни държави. И техните правителства споделят законодателството с обществените 
органи на съюза. 
 
Националната държава и външната сигурност 
 
След като вече не съществува непосредствена опасност за Европа от страна на Съветския съюз след 
неговото разпадане, се развиват други видове заплахи, които произтичат от различни източници 
извън Европа, но те чувствително могат да нарушат мира вътре в Европа. Втази връзка трябва да се 
спомене напр. войната в Ирак от2003 год. и терористичния акт в Мадрид на 11 март 2004 год. 
 
По отношение на външната сигурност националнодържавното мислене на европейските правителства 
изглежда не е променено, въпреки че милиони граждани на Европа отдавна са разбрали, че такова 
мислене вече не стига, за да се решат глобалните проблеми. 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
Въпросът е, трябва ли Европа да се покори на една еднополюсна  световна политика, която се прави в 
САЩ, или трябва да се стремим към многополюсен световен ред, в който и Европейският съюз може 
да внесе своите представи? 
За съжаление възможността да се прави политика, т.е. да се налагат собствени представи в един 
глобализиран свят, зависи и от военния потенциал. Можем да съжаляваме, защото всяка форма на 
превъоръжаване е прахосничество и само провокира противомерки, но един безкомпромисен 
пацифизъм няма да промени нищо във фактите, които съществуват в света. Или някой вярва, че един 
мъж като Милошевич би последвал молбите на пацифистите? 
 
И до днес на европейците не им се е удало да повторят успешната рецепта за коопериране в областта 
на политиката за сигурност и отбрана. НАТО е един отбранителен съюз, а не кооперативна 
организация, каквато е ЕС, защото той е зависим според случая от одобрението на суверенните 
правителства на страните- членки. 
 
Как можа да се стигне до слабата позиция на Европа по отношение на сигурността? 
 
За да отговорим на този въпрос трябва да се върнем пак на времето след II-та св. война. Ако 
Брюкселският пакт показва, че през 1948 год. още се вярва, че Западна Европа трябва да се предпазва 
от нова агресия от страна на Германия, то положението след началото на войната в Корея през 1950 
год. фундаментално се променя. Комунистическата заплаха от Изток се възприема като по-голямата 
опасност за Западна Европа. 
 
Френският министър- президент Плевен представя през 1950 год. в Народното събрание на Франция 
идеята за европейска отбранителна общност. Тя трябва да обедини всички въоръжени сили на 
страните- членки  в една съвместна армия под общото командване на един европейски министър на 
отбраната. (Т 302/3) 
Съответният договор е подписан през 1952 год. отФранция, Германия, Италия и Бенелюкс и до 1954 
год. е ратифициран от пет държави. Само Народното събрание на Франция го отхвърля на 30 август 
1945 год. 
 
Това е решение с широки последици. Сигурността на Европа сега станала единствена задача на 
НАТО под водачеството на САЩ. Показателно е, че новите страни- членки на ЕС от Средна Европа 
след разпадането на Съветската империя най-напред поискали да станат членки на НАТО и чак след 
това членки на Европейския съюз. 
 
След съдбоносното погрешно решение на Народното събрание на Франция през 1954 год. изминават 
50 години, докато страните от ЕС направят нов опит в подписаната през 2004 год. Европейска 
конституция да организираат съвместна политика за сигурност и защита. Суверенитетът в тази 
област остава обаче, както и по-рано, за отделни страни- членки на ЕС, които трябва да одобрят 
единодушно всички решения, за да може тази политика за сигурност да се реализира. (Т 303/4) 
 
Буйните дискусии за мотивите на войната в Ирак, които се разгоряха в Европа, показват, че ние сме 
още много далеч от обща оценка на състоянието на сигурността в Европа и света. Отношението на 
ЕС към НАТО и към САЩ също оставя много въпроси открити. 
 
Много важна задача на обучението в училище е да информира за протичащите процеси на 
трансформация. Защото едно е сигурно: без ангажирано съмишлие на големи части от гражданите на 
Европа действията на политическите сили  ще продължават и за напред да следват стари образци на 
поведение и недоверието, хегемонното мислене и националната суета ще дават тона. 
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Обобщение 
 
След като хегемониалната политика между европейските национални държави два пъти в рамките на 
половин век доведе до военни катастрофи, европейските политици опитаха да управляват заедно 
стопанските ресурси на своите страни чрез нови транснационални институции. Затова трябваше най-
напред да се предотврати една нова национална надпревара за въоръжаване на Земята. 
Същевременно възникна голям пазар за покупко- продажба на продукцията, който значително би 
могъл да повиши благосъстоянието на населението на ЕС. 
 
 
- Всеки вид подготовка за война по този начин бил възпрепятстван и ЕС се превърнал в общество 

на мира.   
 
- Страните- членки на ЕС наистина дават отчасти суверенни права на транснационалните          

институции, затова обаче те получават повече правова сигурност в едно ставащо все по-голямо 
европейско пространство. 

 
- Рецептата за кооперирането в областта на икономиката е станала през последните 50 години 

магнит за други държави в, а напоследък и извън Европа. 
 
- В областта на политиката за сигурност и отбрана още много правителства в страните- членки на 

ЕС защитават твърдо едно национално държавно мислене, което обаче, с оглед на глобалните 
изисквания, няма да е вече в състояние да окаже решаващо влияние, напр. на Балканите, в 
Близкия Изток, в Ирак или в части от Азия и Африка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Преведено от немски от Мариела Кацарова 

 


