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Проектът се финансира от Европейската комисия, Програма ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ,
Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие.

ПЪРВИ ПАНЕЛ: ПЕРСПЕКТИВИ И РИСКОВЕ
Европейска солидарност
Лектор: проф. д-р Христо П. Тодоров,
Нов български университет
Големите кризи в Европейския съюз през
последното десетилетие – дълговата криза
и кризата на общата валута, кризата с
миграцията, кризата, породена от Брекзит
както и разрушителните намеси от страна на
Русия – поставиха на изпитание солидарността
между различните страни членки. Трудностите
при посрещането на тези кризи и особено
трудностите при намирането на общи решения
станаха един от най-важните фактори за възхода
на евроскептициски и националпопулистки партии
в много страни членки на ЕС. Този възход не само
затруднява формирането на обща политика на
съюза, но в определени моменти заплашва самото
негово съществуване. Оказа се, че нивото на
солидарност между държавите членки и особено
между техните общества е ниско. В този доклад
се търси отговор на въпроса как може да се
реагира политически на тази тревожна ситуация?

ЕС: Рискове за дезинтеграция
Лектор: Стефан Попов, д.н РискМонитор
След Втората световна война Европейската
общност възниква като решение на конкретен
проблем. Тя е проект за превенция на нова война.
Идеята е да се неутрализира самото условие
за общ континентален конфликт в Европа. С
развитието си, преминавайки през различни фази
на експанзия или задълбочаване на интеграцията,
Общността загубва своята първична задача.
Интеграцията става само-целна, или само-ценна.
Тази характеристика я доближава до процеса на

формиране на национални държави. Подмяната на
специфична проектна задача с отворен процес на
интегриране на държави е свързана с множество
рискове. Изказването ще проследи групата от
основни рискове пред днешния Европейски съюз.

Обществени нагласи
Лектор: Геновева Петрова, Алфа Рисърч
Евроскептичният вот в България в навечерието на
изборите за Европейски Парламент.

ВТОРИ ПАНЕЛ: ЕВРОСКЕПТИЦИЗЪМ:
ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Анти-европейска и про-руска пропаганда

Анализ на електоралните нагласи на българските
избиратели, който ще потърси отговор на
въпросите има ли евроскептичен вот в страната,
каква е тежестта му, в какво състояние е?
Може ли да предизвика значими политически и
електорални последици? Какво го стимулира и
какво може да го ограничи?

Лектор: Проф. д-р Димитър Вацов,
Нов български университет
Национал-популизмите в Европа и пропагандата
в контролираните от Кремъл медии отдавна,
отпреди Крим и мигрантската криза, са в режим
на взаимно опрашване и споделят някои общи
опорни точки. До 2016 г. такава обща опорна
точка бе евро-скептицизмът: ЕС беше изкуствен
и вреден проект, който е обречен да се разпадне,
за да си върнат народите своя суверенитет.
Парадоксално, след Брекзит и избора на Тръмп,
вместо да възтържествува, евроскептицизмът
рязко се срива: в българските медии през
2017 г. той е два пъти по-нисък спрямо 2016 г.
Официалните руски медии също свалят градуса
на конфронтационната реторика спрямо ЕС, а
национал-популистките лидери в Европа бързо
заменят „екзит“-реториката с реторика от типа
„Европа на отечествата“. Защо?

ТРЕТИ ПАНЕЛ: ЕВРОПА НА ОТЕЧЕСТВАТА В
ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ
Лектор: Юлиян Попов
Eвропейският съюз е изненадан и объркан от
своя успех. Седем десетилетия мир, победа в
Студената война и 28 държави-членки превърнаха
съюза в застаряла и вторачена в себе си общност.
ЕС е замислен, за да реши проблема между две
национални държави. Неговият дизайн не е
многонационален, като например Общността
на нациите (The Commonwealth). За да излезе
от своята заплетеност, ЕС има нужда от ясен
поглед навън. Ресурсната политика и външните
заплахи са риск, но могат да бъдат и катализатор
нов дизайн на Съюза.

