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УВОД 

 

Повечето изследвания на разбирането на един и същ проблем особено в 

политиката – при експерти и лаици, показва диаметрално противоположни 

гледни точки. Това означава, че когато проблемът трябва да се реши, тези 

две групи хора подхождат различно, използват различни понятия и имат 

различни емоции, свързани с възможните реакции към него. Политиците, от 

своя страна, в описаната ситуация, се намират в труден, неразрешим 

конфликт – да трябва да предложат експретни решения на основата на 

знанието на експертите, което не съответства с разбирането на избирателя, 

да се налага да говорят и обещават на езика на тези, които ще им дадат 

властта, т.е. да не казват истината и в същото време да знаят, че властта ще 

им бъде отнета един ден поради неспазване на дадените обещания. 

Избирателят очаква казаното да бъде изпълнено. Той е убеден, че когато 

политикът каже нещо, то тò трябва да се реализира в рамките на мандата му, 

даже и по-бързо. Неговата емоция и неудовлетвореност го води в 

очакванията и в същото време е ключът на катинара, с който се хлопва и 

залоства вратата между гражданина и политика. Разочарованието от 

политическото говорене и поведение води до оттегляне от активна 

гражданска позиция и доброволно предаване на контрола от мнозинството 

(гражданите) на малцинството (политиците). Това е прекият път към 

авторитаризма.   

Какво може да бъде възможното решение на описания конфликт? 

Сближаване на основните понятия при експертите и лаиците. И най-важното 

– обръщане на нагласата – кой контролира политическите процеси. А 

именно – от сегашната, която съдържа убеждението, че всеки, който вземе 

властта лъже и присвоява, без да има кой да го контролира, до нова – при 

която контролът и властта са в ръцете на избирателя. 

Тази промяна не може да бъде реализирана без качествено и ефективно 

гражданско образование, което да се спира на реалните обществени 

проблеми и възможните реални посоки на тяхното разрешаване. 

Научното изследване на политическия процес, с който се занимавам от 

2000-та година, е изключително предизвикателство да се анализират, 

интерпретират и прогнозират политическите събития обективно, 

изолирайки личните пристрастия, чрез осъзнаване и контролиране. Дълго 

време се страхувах, че привнасям лични пристрастия, докато резултатите от 

последното коалиционно управление не потвърдиха всичките ми 

притеснения за проблема с постистината и манипулацията на общественото 

мнение, включително чрез манипулативното присъствие на 

псевдоекспертиза. Случващото се през последните години ме убеди, че 
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демокрацията е недостижима цел, която трябва да се защитава ежедневно и 

ежечасно, защото в противен случай „обратната тяга“ може да ни върне 

директно при тоталитаризма. Рискът провокира въпроси за това как да се 

справим с него, кой е ключът към политическата демократична относителна 

устойчивост. Настоящата книга, е моята гледна точка към един от начините 

за по-висока ефективност при придобиване на знания за демокрация, като 

условие към по-добра демократична устойчивост. 

Битката в условия на демокрация се води чрез „постистини“, в които 

всеки се губи.  Постепенно се развиват процеси, които на фона на 

глобализацията стимулират прояви, свързани с поляризация и 

радикализация от различен тип, засилващи антидемократичните сили. Така 

светът се измества от етап на развитие на демокрацията, към установяване 

на диктатури. Психологичната наука има жизнено важно значение в 

подкрепа на обществата за осъзнаване и развитие на демократичния процес. 

Къде сме ние в тези процеси? България се намира в изключително трудна 

ситуация. Причината е, че в нея се преплитат проблемите на страна, която е 

в ранен етап на демократично развитие, в съчетание с глобалните проблеми 

и интереси на фона на носталгични настроения, които затрудняват 

политическото действие. Носталгията на част от гражданите предполага 

лутане в политическите предпочитания и възможност политически субекти 

да използват лесно манипулирани обществени настроения.   

Едно от решенията за ускоряване на процеса на взимане на решение на 

базата на доказателства и по-зрял политически избор, е гражданското 

образование. Тази тема преживява ренесанс в последните години, именно 

поради проблемите в демократичното развитие даже и в т.нар. развити 

демокрации. Запознавайки се с Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и 

рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско 

образование, установих отсъствието на основни теми и методи, които да 

формират базисно знание, което мотивира и дава умения за създаването на 

интересуващ се, знаещ, активен гражданин. 

Тази книга е част от усилието, което трябва да очертае необходимата 

работа в сферите на психологичната наука и образованието в тази посока. 

Идеята е да се очертаят психологичните процеси и съвременното знание за 

тях, които са в основата на проблемите, затрудняващи демократичното 

развитие.  

Структурата на книгата е изградена от три части: първата е посветена на 

наблюдаваните проблеми в политическия живот, които пречат на 

демократичния процес и рушат доверието в него, във втората глава са 

представени четирите стълба на философията и методологията, която трябва 
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да залегнат в основата на разбирането на  психологичните процеси по време  

на изучаване, разбиране и обучение и третата глава очертава темите, които 

трябва да са в основата на гражданското образование и дават решения. 

Те са поднесени така, че на първо място да бъдат полезни на тези, които 

подготвят рамковите изисквания и програмите по гражданско образование, 

което предполага тяхното задълбочено осмисляне и прилагане.   

В резултат се очертава нов модел на тематично обвързано знание, 

стъпило на първоначално очертаните проблеми в първа глава. 
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Първа глава  

 

ПРОБЛЕМИ ПО ПЪТЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА  
 

Демокрацията предполага вземането на решение на мнозинството над 

малцинството, като се приема, че за постигането на политическите цели 

могат да бъдат използвани различни методи, в основата на които стои 

договарянето и кооперирането. Последните механизми на практика поставят 

„бомба със закъснител“ в основата на процеса на демокрация и генерират 

огромен брой ситуации, които „замърсяват“ демократичната реалност. 

Пътят от национализма до авторитаризма е кратък. На практика 

демокрацията съдържа в себе си риска за тоталитарно управление. Въпросът 

е как този риск да бъде управляван. 

Търсенето на решение, което да „сдобри“ мнозинството с малцинството 

досега е „кауза пердута“. Трябва да се има предвид, че началото е започнало 

крайно противоположно – с Томас Мор (1478-1535) и книгата „Утопия“, 

написана през 1516 г. (Мор, 2019), от една страна, и Макиавели (1469-1527) 

с трактата „Владелят“ (Макиавели, 2014) –  от друга.  

Томас Мор олицетворява идеалистичната перспектива, към която може 

да се причисли и Платон.  „Утопия“ се определя като основа на идеите на 

ранния социализъм и остро поставя въпроса за причините за престъпността. 

В цялостната конструкция на Мор личи опит за налагане на справедливост 

през унифицирането, загърбвайки ествествените стремежи на отделния 

човек към себеразвитие и себедоказване. 

Втората противоположна традиция в разбирането на обществото и 

неговата регулация, е на Макиавели (1469-1527) (Макиавели, 2014). Докато 

Томас Мор предлага частната собственост да се преустанови и всичко да 

бъде разпределено поравно, то Николо Макиавели счита, че подобни идеи е 

невъзможно да бъдат реализирани.  

Макиавели твърди, че властта няма божествен характер, че политиката се 

определя не от църквата и от Бога, а от реалните земни интереси и човешки 

слабости.  

Идеите на Макиавели допускат провокирането на недоволство от страна 

на потиснатите. Усещането за абсолютната власт, за отсъствието на свобода 

и страхът от репресии създават напрежение, което в даден момент може да 

бъде насочено от заинтересовани по подходящ начин към войни и насилие. 

Това се отнася особено до случаите, при които съответните лидери четат 

само част и с неразбиране тезите и произведенията му.  
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Джоузеф Стиглиц (2014) е сред хората, които поставят под съмнение 

западните демокрации. Дори той определя избирателните системи като 

провалили се. 

Волф (Wolff, 2012: 90) отива по-далеч като заявява, че трябва да се 

разработи алтернатива на демокрацията от долу нагоре, защото 

капитализмът е навредил фатално чрез концентриране на властта в ръцете 

на малцина: „В капитализма, директорите са капиталистите; 

работниците са изключени от посоката”. 

Стиглиц и Волф представляват лявата интелектуална мисъл. Протестите 

обаче в началото на ХХI век показват, че недоволството идва от движения 

от двете страни на политическия спектър. Целият политически спектър 

заявява ясно, че състоянието на демокрацията не e задоволително. 

Политическият център също се съмнява доколко демокрацията е ефикасна. 

Все повече високо образовани граждани поставят въпроса дали не е време 

демокрацията да бъде оставена настрани, поне за известно време и да се 

приеме „китайската система“. На лице е увеличаване броя на крайно десни 

политически групи, като Златна зора в Гърция и Английската отбранителна 

лига в Англия. За съжаление някои от тези екстремистки движения са 

представени и от утвърдени политически партии като: Партията на 

свободата в Австрия и Националния фронт на Жан-Мари льо Пен във 

Франция, които имат добри резултати по време на демократични избори, но 

в основата си са крайно етноцентрични и антидемократични срещу правата 

на малцинствата.  

В източноевропейските страни процесите се проявяват по-късно и в 

голяма степен с обратен знак по отношение на идеологическата основа, но с 

резултат, който също клони към подкрепата на авторитарни режими.  

 

Възприятие за справедливост и алтернативните представи на 

гражданите за функционирането на демокрацията 
Проблемът „справедливост“ движи всички социални и политически 

процеси откакто свят светува. За да бъдем конкретни за какво става въпрос 

тук, е необходимо да дадем относително точна дефиниция на понятието, за 

да подчертаем субективния му и динамичен характер. Едно от най-точните 

определения принадлежи на Мелвин Лърнър (Lerner and Lerner, 1981): „(…) 

справедливостта е съждение с оценъчни и емоционални компоненти. Тя се 

основава на определено ниво на осъзнатост, че е налице или не, 

съответствие между личната отдаденост и признанието, т.е. какво е 

получено и какво – заслужено.“, т.е. какво даваш и какво получаваш, като 

субективната оценка е призмата, през която всеки преживява справедливост 
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или липсата ѝ спрямо самия себе си, близките и обществото. Оценката 

преминава и през гледната точка за другите, т.е. какво те правят и дали 

заслужават това, което получават. Определено може да се направи 

заключение, че степента на преживявана несправедливост зависи от 

степените на разлика между отдаденост и придобитост във всичките му 

измерения. Ако се погледне през макро гледна точка, то моралната оценка 

за ниво на несправедливост, е функция на колективния брой и размер на 

разминаване за даден времеви период. Големият въпрос е има ли и какъв е 

субективният критерий или ордината, спрямо които  може да определяме 

разминаването?  

Въпреки всичко, в историята са познати различните реакции на 

наблюдавана несправедливост. Например, какво ни кара веднъж да не 

реагираме, а друг път да защитаваме интереса на другите, без да се грижим 

за самите себе си, т.е. да проявяваме алтруизъм? Какво прави различните 

култури различни по отношение усещането за несправедливост? В 

проведено изследване у нас се установиха интересни  разлики между етноси 

по отношение понятието „справедливост“ (Христова, 2008). Интересна е 

изключителната културална обагреност на получените резултати. Проведен 

е асоциативен експеримент. Първоначално асоциациите на думите и 

словосъчетанията „справедливост“ и „социална справедливост“, като 

данни от подобен експеримент от 2006 г. (Русинова-Христова, 2006), са 

сравнени с подобно изследване от 1984 г. на проф. Е. Герганов (Герганов, 

1984). Резултатите показват промяна на семантиката, определена от 

промяната в социалната и политическата среда. Ясно се очертава и 

разграничение по линия на междуетническото им съдържание, особено що 

се отнася до мотивите, които движат поведението, насочено към 

възстановяване на справедливостта. При всички групи честността е синоним 

на справедливостта. Очертават се обаче сериозни различия в мотивите за 

справедливост между различните етнически групи. При етническите 

българи е налице основаване на собствената („моята“) справедливост, 

честност, която отговаря на полученото възпитание и на принципа на 

реципрочност. Обратно, извадката, съставена от турски българи, използва 

голямо разнообразие от мотиви – ценности като: разбиране за живота, 

възпитание, култура, спазване на правилата, чувство за отговорност, 

законът, правото и т.н., т.е. понятия, които са външни на личната, „моята“ 

справедливост. Ромите, от своя страна, посочват предимно емоционални 

причини за собственото си справедливо поведение („Защото го 

почувствах.“).  

Трудна за дефиниране е и ролята, която играе справедливостта на сцената 

на политиката.  
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Доминантният модел за обяснение поведението на гражданите през 80-те 

години на ХХ век е икономическият. Той е разширен от икономическата до 

политическата сфера чрез теориите за обществения избор. Икономически 

доминиращият модел има два ключови елемента – теорията за полезността 

и теорията на съждението или избора (Tyler, 1986).  

Развитието на икономическия модел стига до там, приемайки, че 

публичното поведение на гражданите съвпада с тяхното частно, т.е. те са 

максимизиращи печалбата егоисти, които участват в политиката, за да 

постигнат частните си интереси.  

Първият психологичен модел се основава на понятието за относителното 

лишение (Crosby, 1982). Гър твърди (Gurr, 1970), че оценката за нечестност 

отнема съдържанието от политиката. Според него революциите се случват, 

когато хората получават по-малко от това, което те чувстват, че заслужават.  

 

Когнитивен капацитет и информираност (дезинформираност) 

в условия на демокрация  
Елитите се опитват да осъществяват свръхконтрол върху информацията? 

Ключовата дума тук е „доверието“ като част от проблема за контрола, от 

една страна, по посока на елитите, а от друга – по посока на гражданите. В 

тази връзка не може да не се отбележи, че демократичните теории 

обикновено се разделят на три групи, които се разграничават според 

степента на доверяване (Dahl, 1956; Mayo, 1960;  Pateman, 1970).  

„Доверието“  може да означава – общественото мнение да признава 

способността да управляваш добре и мъдро, или капацитетът да преследваш 

упорито собствения интерес в името на увеличаване на общественото благо. 

Част от изследователите на демокрацията, които подкрепят идеалите за 

самоуправление, свободните и отворени процедури, еволюират в позицията 

си в отговор на ексцесиите от масови движения като фашизъм и комунизъм 

през първата половина на ХХ век. Основната причина за това е страхът от 

емоционалните прояви, нетърпимост и агресия на неелитите. Посоката на 

промяна е към политическите системи, изградени около институционални 

проверки и баланси (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson and Sanford, 1950; 

Bachrach, 1967; Kornhauser, 1959). 

В другата крайност са поддръжниците на пряката демокрация. Някои са 

имали ясно изразено недоверие към политическите елити, предпочитайки 

гражданите да участват на ниво  микроуправление, за да ограничават 

политически елити чрез информирана бдителност,  избирателна власт и 

механизмите на пряка демокрация, като референдум и отзоваване. Тази 

форма предполага изключително висока степен на информираност за всички 
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възможни гледни точки и алтернативи за решаване на даден проблем, т.е. 

превръщането на гражданите от лаици в експерти. 

Третата група изследвания включват автори, чиито възгледи попадат 

между елитарната и популистката демокрация. Те приемат, че тези, които 

вярват в елитарната демокрация, се доверяват твърде много на 

„управляващите класи“, докато тези, които предпочитат пряката 

демокрация, се основават на твърде много оптимизъм за потенциала и 

мотивацията на гражданите. Авторите в сферата на демократичния 

плурализъм приемат, че всяка власт корумпира, като предпочитат да не 

вярват нито на елитите, нито на масите, а по-скоро си представят 

демократична система, при която елитите действат в рамките на 

институционални проверки и баланси на интереси и предпочитания на 

гражданите, ясно изразени чрез плуралистична система на избори и 

лобиране, където отново акцентът е поставен върху баланса (Dahl, 1956; 

Truman, 1951; Weissberg and Nadel, 1972 

Най-често обаче основният въпрос, който се поставя от всички, е 

компетентността на гражданите. Разглеждат се идеалните 

характеристики на идеалните граждани като политически знания и 

експертиза, разбиране и  интернализация на демократичните норми и 

ценности, политически интерес и участие, рационално мислене и 

емоционална поляризация  и т.н. 

Горен (Goren, 2004) ясно показва, че абстрактните ценности и вярвания 

са „структурирани последователно и еквивалентно в съзнанието на 

гражданите, които са с различни нива на образованост.  И тази 

политическа образованост не успява да свърже принципите с 

политическите предпочитания“. 

Хората не се раждат безразлични или пристрастни към политиката, която 

директно оказва влияние върху ежедневието им. Те стават безразлични или 

пристрастни чрез техния опит по време на политическата им социализация. 

Чрез неглижиране на гражданското образование и критичното мислене, 

образователната система и медиите деполитизират хората посредством 

отказа от създаване на познавателни ориентири и умения за разпознаване на 

признаците на риска за демокрацията.  

 

Демотивация на гражданите за участие в политическия процес 
Сериозен проблем, пример за лоша практика в демокрациите е като че ли 

целенасоченото потискане на мотивацията за гласуване. Този ефект може да 

се постига с различни механизми: например победа на парламентарни 

избори може да има и с 28% гласували за партията победител при 50 и по-

малко от 50% активност, което означава, че политическа власт може да се 
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упражнява  от политически субекти с много малка представителност, докато 

останалите гласоподаватели ще преживяват гражданска и политическа 

неудовлетвореност. Може да се постигне и чрез растящо недоверие в 

честността на изборите, както и чрез системно нарастващо недоверие към 

политическия елит. 

В най-голяма степен демотивацията на гражданите се проектира при 

процентната активност по време на парламентарни избори. 

 

 

  
 

Графика 1. Активност по време на парламентарни избори в България 

 

Ясно се вижда, че е налице спад на участието в изборния процес, което 

обаче не е изключение в сравнение с други страни в Европа и САЩ. 

Очевидно върви процес на разместване на пластове, на търсене на нова 

перспектива в резултат на вече натрупани високи нива на неудовлетвореност 

на критична група граждани. 

      Процесът на демотивация при гражданската активност е свързан 

директно и с доверието в избирателния процес. Недоверието в крайния 

резултат, убедеността във възможностите за манипулиране на вота, 

обезсмисля участието в избори (случаят в България през 2021 г.). Това се 

отнася особено до случаи, когато политиците не изпращат послания за 

ценността на политическия вот на гражданите. Например, смисълът на 

демократичния процес, а именно – всички граждани, които желаят да имат 

достъп до възможност за гласуване, се торпилира в резултат на въвеждането 

на машинен вот. Причината за това е трудният достъп (страх, несигурност за 

справяне) на големи групи хора (възрастни, болни) до машините, както и 

недоверието, предизвикано от липсата на граждански контрол върху 
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процесите в „черната кутия“. Така недоверието се превръща в основен риск 

за обръщане демократичния процес в обратна посока. 

 

Проблеми на коалиционните управления 
Коалиционните управления са другата формула, която има „инженерна“ 

роля в политиката, но не носи удовлетвореност от направения избор. 

Коалиционните кабинети се формират на основата на общи политики, които 

играят ролята на допирни точки и са израз на огромни компромиси. Това са 

компромиси, определени от тенденцията по-малките коалиционни 

партньори да бъдат имиджово потиснати от по-големия, това са компромиси 

с много от политиките, които преди това са били включени в програмата на 

всички участници в коалицията. В допълнение, процесите на взимане на 

решение са много по-трудни и времеемки поради необходимостта от 

оформяне на консенсус, както и търсенето на отговорност за неуспех е 

размита, защото трудно може да бъде отграничена и приписана вината за 

него (Loewenstein, Thompson and Bazerman,1989: 426).  

Льовенщайн, Томпсън и Базерман (Loewenstein, Thompson and Bazerman, 

1989) работят върху надграждане над теорията за взаимозависимостта 

(Kelley, 1979) и теорията за собствения капитал (Walster, Walster and 

Berscheid, 1978). Льовенщайн и колегите му тръгват от задачата да определят 

как хора, които са в конфликтни взаимоотношения, получават ползи, 

свързани с увеличаване на собствените резултати и с увеличаването на 

резултатите на другите. Те приемат, че при спорове и договаряне 

отношенията на хората, оценките и поведението им, могат да се разберат 

чрез загрижеността за собствените резултати (т.е. личния интерес) и 

загрижеността за резултатите на другите (т.е. справедливостта).  

Друг модел, този за социалната полезност е фокусиран в по-голяма 

степен върху разпределението в ситуация на взаимозависимост. (Handgraaf, 

Van Dijk and De Cremer, 2003). Коалициите в политиката са именно такъв 

тип взаимоотношения, при които обаче има редица рискове за спокойното 

протичане на периода, в който партиите са заедно.  

Вторият проблем в коалиционните взаимоотношения се отнася до 

изравняването на личния интерес и справедливостта. В среда на  договаряне 

на две страни с ултиматум, процесът може да бъде облагороден от  идеите 

за обществената полза (Handgraaf et al., 2003). 

Третият проблем се отнася до обхвата на справедливостта в модела на 

социалната полезност. В литературата за формиране на коалиции, 

стандартите за разпределението се очаква да обхващат само включените 

лица в печелившата коалиция. Обаче стандартите за справедливост могат да 

се разширят извън включените членове.  
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Четвъртият проблем, който трябва да бъде отбелязан е, че тежестта на 

личния интерес и справедливостта в модела на социалната полезност може 

да не е постоянен, като варира в зависимост от ситуацията.  

Петият проблем на коалиционното формиране и последствия, е как могат 

да бъдат повлияни личният интерес и справедливостта, в зависимост от 

размера и състава на участващите страни. Тук от полза е индивидуалната 

перспектива при изследване как хората се пазарят за пристъпване към 

обединение.  

Основният аргумент на учените и политиците, които приемат коалициите 

като естествен етап на развитието на демокрацията, като възможност за по-

широка представителност и като истинска проява на демократично развитие, 

се сблъскват с реалността на тежките компромиси, усещане за 

несправедливост, за нарушаване на правилата и последващи кризи на 

доверие. 

 

Процеси на поляризация  в съвременната демокрация 
Концепцията за поляризация е обсъждана на различни етапи през 

миналия век. В рамките на изследванията на мира и конфликтите Галтунг 

характеризира концепцията по следния начин: „Поляризацията означава 

намаляване (...) формиране на конфликт до най-опростеното ниво, 

обединяващо всички партии в два лагера, обединяващо всички конфликтни 

теми в една супер тема. Всички положителни и негативни отношения са в 

рамките на формираните лагери (...)”. (Galtung, 1966). В икономиката, 

Естебан и Рей дават математическа и по-абстрактна характеристика на 

поляризацията като „процес на разделяне или дистанциране в обособени 

групи при разпределение “ (Esteban and Ray, 2012). Определението на 

Галтунг  (Galtung,1966) също подчертава елемента на групиране в (две) 

групи и вида на връзките, които трябва да съществуват в рамките на тези 

групи. Дефиницията на Естебан и Рей в допълнение, подчертавайки ролята 

на групирането, добавя че може да има повече от две групи и акцентира 

върху процесите на  разделяне или раздалечаване между групите.  

В цялостната картина могат да се добавят и подконцепции за 

поляризацията, които определят специфични социални явления, напр. 

политическа поляризация, поляризация по темата за ваксинациите по време 

на Ковид пандемията и т.н. Всички те нарушават вътрешните връзки между 

групите в обществото. Например, поляризацията на доходите. Уилфсън 

отбелязва, че представата за „изчезващата средна класа“ се свързва с 

неравенствата в доходите (Wolfson, 1994). Изчезващата средна класа се 

приема, че е в основата на стабилността на обществото. И този негативен 

процес на изчезване е свързан със социалната и политическата поляризация. 
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Уилфсън пише „при обобщената оценка, основана на концепции като 

поляризацията, трябва да се дава равнопоставена оценка на всички мерки 

за неравенствата, когато се описват тенденции в разпределението на 

доходите“ и можем да добавим…и в обществото.  

При разглеждане на поляризацията се отчитат няколко парадокса. 

Първият парадокс възниква най-отчетливо в контраста при наблюденията на 

общественото мнение между лаици и експерти.  

Вторият парадокс възниква отново най-отчетливо в контраста между 

ежедневното и експертното знание. Тук също се наблюдава сложна 

двойственост. От една страна, опитът показва, че хората, с които говорим по 

важни за нас въпроси, имат убеждения, подобни на нашите.  

Парадоксите на поляризацията още повече доказват, че голям процент от 

явлението се основава на комуникационни изкривявания, което обяснява 

битката за медийни ресурси за овладяване на общественото мнение, както и 

интереса на по-слабите партии от разпокъсано от конфликти общество.  

 

Процеси на политическа радикализация  

в съвременната демокрация 
От функционална гледна точка, политическата радикализация 

представлява повишена подготовка за ангажираност в конфликт между 

групите. Радикализацията предполага промяна в убежденията, чувствата и 

поведението в посока, която оправдава насилието между групите и изисква 

жертви в защита на собствената група. Как става това? Какъв е механизмът 

на този процес? Въпросите стават изключително важни след нападението на 

Кулите през 2001 г. в САЩ и след поредицата от разкрити радикализирани 

единици в Европа, през последните двайсет години. Особено притеснение 

буди фактът, че радикализацията е прелюдията към терористични действия.  

Необходимо е да отбележим съществуването на два подхода в 

разбирането на радикализацията  ̶   „англосаксонски“ и „европейски“. Те се 

позовават на различните исторически преживявания и  философски 

традиции.  

Англосаксонският подход има за цел да се справи с поведенческата 

радикализация, особено що се отнася до терористични актове и 

насилие.Европейският подход има за цел да се противопостави на 

когнитивната и поведенческата радикализация, но поставя по-голям акцент 

върху първото. Подходът приема, че екстремистките идеи могат да доведат 

до екстремистко насилие. (вж. Neumann, 2013) 

Радикализацията на поведението е най-интересният фокус, от 

психологична гледна точка. В политически контекст това означава 
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увеличаване на времето, парите, поемане на риск и извършване на насилие в 

подкрепа на политическа кауза, т.е. в подкрепа на дадена политическа група.  

Радикализацията и тероризмът са възможни най-вече чрез привличане на 

хора в малки групи. Понякога тези групи са свързани в по-голяма 

организация. Малката група е необходима за действие, но за голямата 

организация  ̶  това не е задължително. Оригиналната Ал Кайда е 

организация на групи или клетки, но днес групите са предимно сами и 

изключени от всяка по-голяма организация.  

Както беше отбелязано, радикализацията може да се прояви на различни 

нива. Индивидите се радикализират от лични оплаквания, свързани с 

груповата идентичност. Политически групи и масовата общественост се 

радикализират в конфликт с държавата и с други политически групи. 

Таблица 1 идентифицира дванадесетте механизма на трите нива на 

радикализация, според МакКоли и Москаленко (McCauley and Moskalenko, 

2008) 

Къде сред отбелязаните механизми можем да причислим протестите и 

настроенията в България през лятото на 2020 г. Тази форма на радикализация 

е фокус на изследване на теорията за социалното движение. (Davenport, 

Johnston and Mueller, 2005) Група със слаба и разпръсната подкрепа може да 

постигне достатъчна организация за публично представяне: митинг, 

протестно шествие, седящ протест или друга гражданска форма на 

неподчинение. Силата на държавата се упражнява за премахване на групата, 

често под формата на полицейски отговор, който може да включва 

безразборно насилие или отмяна на граждански или човешки права. 

Резултатът е увеличаване на съчувствието към жертвите на държавата и 

известна мобилизация на симпатизантите на групата към действие. (Тази 

динамика се среща и при масовата радикализация.) За активистите на 

социалното движение  обаче има и друга динамика - динамика на 

кондензацията. 

От всички онези, които предприемат първите радикални действия  ̶ 

присъединят се към нелегален митинг или седящ протест  ̶ повечето са 

склонни да реагират на натиска от полицията (например), като се откажат от 

действия. Те възприемат цената за твърде висока, за да продължат. Други не 

се възпират и увеличават своето желание да ескалират действията си срещу 

държавата. Факторите, които влияят на този избор на поведение, не са добре 

проучени.  
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Таблица 1. Механизми на политическа радикализация 

 

Ниво на 

радикализация 

Механизми 

Индивидуално 1. Лична виктимизация 

2. Политическо недоволство 

3. Присъединяване към радикализирана група 

– „Хлъзгавия склон“ – самоубеждаване за 

верността на каузата 

4. Присъединяване към радикализирана група   

–силата на любовта. Привличане на терористи на 

основата на междуличностни отношения с 

членове на терористични организации. 

5. Екстремна промяна в групите с подобно 
мислене – засилване на груповата поляризация 

Групово 1.Екстремна кохезия в условия на изолация и 

натиск в малки терористични ядки 

2.Конкуренция за една и съща подкрепа 

3.Конкуренция с властта в държавата – 

„кондензация“ 
4.Вътрешногрупова конкуренция – „улавяне“ 

Масово 1.Политика на жиу-жицу – предизвикване на 

масова радикализация чрез търсене и 

предизвикване на институционална реакция 

срещу терористите, което има разширен ефект. 

Целта е разширяване на подкрепата за 

терористични действия от страна на хора, които 

до този момент не са били въвлечени. 

2.Омраза - дехуманизация 
3.Мъченичество 

 

 

Радикализацията чрез кондензация зависи от силата на афективните 

връзки между хората, по-специално отношенията с лица, които страдат от 

институционалната реакция срещу предизвиканите протести. Приятелите, 

които са затворени, не могат да бъдат изоставени. Насилието изисква 
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реакция. Реакцията в много случаи е повишена мотивация и ангажираност 

към действия, свързани с насилие срещу държавата.  

Политиката на жиу-жицу може да обясни някои от действията на 

протестните лидери у нас. Предизвикването на масова радикализация чрез 

търсене и предизвикване на институционална реакция, може да има 

разширен ефект.  

Описаните дванадесет механизма по МакКоли и Москаленко (McCauley 

and Moskalenko, 2008) не са единствените.  Това  съответства на множество 

изследвания на психологията на тероризма. Например, Линден и 

Кландерманс (Linden and Klandermans, 2006) разграничават три начини за 

крайно десен политически активизъм: приемственост, преобразуване и 

спазване. Кимхи и Евен (Kimhi and Even, 2006) твърдят, че „(...) не само 

самоубийственият терор е комплексно и многофакторно явление, но 

изглежда също така е явление с множество траектории-истории“. Кимхи 

и Евен идентифицират четири мотивационни траектории сред 

палестинските самоубийствени атентати. Религиозни мотиви за джихад и 

мъченичество, националистически мотиви за независимост на палестинския 

народ, мотиви за възмездие или отмъщение, за лична или групова 

виктимизация от израелците и мотиви за бягство от спомени, които 

предизвикват срам.  

Тази мотивационна комплексност е добре обобщена от  Хорган в 

„Психологията на тероризма“ (Horgan, 2005) „Реалността е, че има много 

фактори (често толкова комплексни в тяхната комбинация, че може да 

бъде трудно да ги очертаете), до които може да се стигне. Те въздействат 

върху целенасочената или непреднамерена социализация на индивида по 

отношение участието му в терористични дейности.“ 

 

Аномия и алиенация – най-голямото предизвикателство  

в съвременните демократични системи 
В продължение на много векове българският народ чувства безсилие в 

определянето и защитата на своите национални, политически и 

икономически интереси. Безсилието тук се отнася до социално състояние, 

което е отвъд контрола на гражданите. В този контекст обективният факт на 

безсилие е придружено от субективното и нормативното му приемане  
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 Графика 2. Средни стойности и разпределение на честотите по 

параметър аномия (България, 2021) 

 

Какво се случва с аномията и алиенацията 26 години по-късно? 

Изследването е проведено с 1003 изследвани лица. Аномията се изследва с 

твърдения, като например: „Всичко е относително и няма правила, по които 

да се живее.“ Резултатите показват, че централната тенденция на графиката 

минава под средата на скалата с широк диапазон на отклонения. От нея е 

видно, че разпределението е „изкривено“ наляво, т.е. по посока на по-

ниските стойности. В същото изследване се установи, че идеологическото 

самоопределяне не е фактор за нивата на аномия, както и местоживеенето. 

Сравнението на независими извадки показа, че аномията е значимо по 

висока сред тези, които не са гласували (М=2,40, SD=0,98), в сравнение с 

гласувалите (М=2,24, SD=1,01), t= -2,36, р<0,05 на последните два 

парламентарни избора.  

Примерно твърдение, което е включено в скалата, измерваща алиенация 

е: „Често се чувствам дискриминиран.“ Разпределението на алиенацията 

също е изнесено наляво, т.е. към ниските нива на скàлата със сравнително 

голям периметър на разпръскване на отговорите. Идеологическото 

самоопределяне е фактор за алиенацията: F (4, 765)= 3,66 , p< 0,01. Post-Hoc 

теста по критерия на Games-Howel показа, че от „Ляво“ (М=2,63, SD=1,12) 

се чувстават значимо по-отчуждени в сравнение с „Център-Дясно“ (М=2,14, 

SD=1). Местоживеенето също определя алиенацията: F (3, 994)= 3,44 , p< 
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0,05.  Разбираемо, очаквано и логично, живеещите на село са най-слабо 

алиенирани (М=2,18, SD=1,4), като разликата в областните центрове е 

значима (М=2,45, SD=1,08).  Налице е тенденция негласувалите да са по-

алиенирани от гласувалите. 

 

 
Графика 3. Средна стойност и разпределение на честотите по параметър 

алиенация. (България, 2021) 

 

Образованието е фактор за аномията  ̶ F (2, 994)= 3,31, p<0,05, като  

резултатът се дължи на една значима разлика  ̶  лицата с основно и по-ниско 

образование (М=2,49, SD=1,02) имат значимо по-високо ниво на аномия в 

сравнение с тези с висше и полувисше образование (М=2,29, SD=1,01)  

Условията на общественото функциониране в България, са пример за 

алиенация в аномично общество, в което обаче се е случила адаптация към 

условията за справяне и минимизиране на негативното самоусещане. 

Явление, което трудно може да бъде уловено и интерпретирано. За да може 

да бъде описано максимално ясно какво се случва и в резултат на какви 

механизми, гражданите психологически се отделят от институциите на 

държавата и преживяват алиенация, разсъждението може да се основе на 

класическата теория за аномията и девиантното поведение на Мертън, за 
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първи път  публикувана в “Social Structure and Anomie,” 1938 в American 

Sociological Review (Merton,  1938).   

Структурният анализ на Мертън започва от разграничението между 

културалните цели на обществото и институционализираните средства за 

постигането им. Културалните цели се отнасят до тези ценности, към които 

членовете на едно общество трябва да се стремят като към легитимни цели. 

Институционализираните средства са законните ресурси за постигането им. 

Културалните цели и законните средства, според Мертън, не са непременно 

в състояние на хармония или баланс. Началото на проблемите в България 

след 1989 г., започват именно с разминаването между тях. Оптимизмът в 

обществените нагласи за възможността страната рязко и бързо да замести 

социалистическите, тоталитарни взаимоотношения с демократични условия, 

които да реализират „американската мечта“ в България, бяха декларираните 

културални цели. В същото време институциите не предположиха улеснение 

на процеса, поради битката между демократичната общност, която тепърва 

се осъзнаваше и бързото овладяване на институциите от преставители на 

предишното управление. Последните имаха нужда от разработване на 

капитала на социалистическата държава и създаване на собствени 

капиталисти. Това не предполагаше изразен мотив за развитие на 

институциите и прилагане на добри демократични практики. Т.е. от самото 

начало на демократичния процес в България не се наложиха оперативно, 

бързо и адекватно за времето институционални условия за улесняване на 

отделния гражданин в постигането на културалните цели. 

При първия начин на адаптация членовете на обществото се съобразяват 

както по отношение на културалните цели, така и по отношение на 

институционализираните средства. Тази форма на поведение е най-

разпространената. Според Мертън причината за това е, че в противен случай 

общественият ред би се разпаднал. Вниманието на Мертън се насочва към 

други форми на адаптационно поведение поради теоретичната си насоченост 

към девиантното поведение.  

На практика начините на адаптация са форми на отклоняващо се 

поведение спрямо характеристиките на социална структура, въпреки че от 

социална гледна точка и от юридическа перспектива, те не винаги могат да 

бъдат приети за такова. „Иновацията“ е  форма на девиантно поведение, при 

които хората прибягват до незаконни средства за постигане на целите за 

успех. „Ритуализмът“ и „отстъплението“ са значими, защото обикновено не 

се приемат като незаконни. Ритуализмът предполага придържане към 

законни средства, въпреки че целите са недостижими. При „отстъплението“, 

индивидите се оттеглят напълно от обществото, живеейки без намеса от 

страна на обществен ред и без изисквания към него.  
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Последната форма на адаптация е  „бунтът“. Той е по-проблематичен, 

защото по принцип е рядко явление, но поради потенциалното му 

въздействие върху обществения ред, а именно – разрушаване на установения 

ред, се стреми да формира доминиращи обществени цели и средства за нова 

форма на социален живот. Такива опити за заместване могат да бъдат 

предприети мирно, но могат да включват и насилствени средства. Подобна 

форма на адаптация имаше ясно проявление през 2020 г. в България, когато 

групи от обществото се опитаха да свалят легитимно избраното 

правителство чрез системни протести.  

Очератаната картина на аномията и алиенацията дава основание да 

приемем, че у нас се наблюдават почти всички адаптационни механизми, 

които са характерни за алиенацията и аномията. Но като всеки адаптационен 

механизъм те потискат и замъгляват реалните нива на преживяване на двете 

характеристики на отчуждеността.   

 

Проблеми, свързани с конспиративните теории 
Конспиративните теории се определят като обяснителни убеждения за 

значими събития, включващи множество участници, които се обединяват в 

тайно споразумение и се опитват да постигнат незаконна или злонамерена 

скрита цел (Zonis and Joseph, 1994). Тези теории варират от изключително 

неправдоподобни (например, правителствата се състоят от извънземни 

влечуги (рептили) към възможни (например, конкретни подозрения за 

корупция сред управляващите). Всички те приписват ужасни мотиви на 

други групи, включително на мощни групировки (например, правителството 

на САЩ е съучастник в терористичните удари на 11 септември) и на 

корпоративни гиганти (напр. фармацевтични компании), но и на 

идеологически или етнически групи (напр. демократи или републиканци; 

евреи или мюсюлмани). 

Психологическата литература до голяма степен се съгласява, че 

конспиративните теории могат да се появят в съзнанието на хората като 

резултат на определено психично състояние или черта на личността. 

Конспиративните теории са свързани с намалено доверие в институциите 

(Goertzel, 1994) и засилен политически цинизъм (Swami, 2012). Доверието 

(било то политическо, институционално или междуличностно), е основен 

елемент на демократичното функциониране. Основателни са опасенията 

относно последствията, които може да има недоверието или политическият 

цинизъм за стабилността на демократичните политически процеси.  

Ето и някои от резултатите за вярата в конспиративни теории през 2021 

г. Изследване проведено сред 1003 изследвани лица: 
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(Митева, П., 2022, под печат) 

 

Графиките показват, че с особено внимание в България се ползват 

конспиративните теории, свързани с финансовите интереси на малка група 

хора и обвързаните с тях правителства.  

Изследванията си противоречат  ̶  доколко вярата в теориите на 

конспирацията е свързана с подкрепа на либералната демократична система. 

Например, конспиративният манталитет предсказва притежаването на 

предразсъдъци срещу мощни групи (като политици, корпоративни или 

етнически групи), които за вярващите в заговор могат да изглеждат 

некомпетентни, опасни или ненадеждни (Imhoff and Bruder, 2014). Вярата в 

теориите на конспирацията също корелира положително с характеристики, 

които се свързват с намалена подкрепа за демократично управление, като 

например възприемана липса на личен или политически контрол (Sullivan et 

al., 2010), чувство на безсилие (Jolley and Douglas, 2014), липса на доверие в 

авторитетите, аномия и политически цинизъм (Swami, 2012). Освен това, 

конспиративните вярвания обикновено са по-изразени при представителите 

на крайния политическия спектър (van Prooijen, Krouwel and Pollet, 2015). 

Крайностите на политическия спектър също показват по-ниски 

демократични нагласи, отразени например в догматична нетърпимост, т.е. 

намалено приемане на мнения, които се различават от  собственото.   
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Втора глава  

А СЕГА НАКЪДЕ? ВЪПРОС НА ПОДХОД 
 

Анализирането на политическите процеси и предаването на 

гражданското знание е необходимо да стъпи на основни, базисни знания и 

подходи. Предлаганият тук модел на теми, които трябва да се превърнат в 

знание и умение за идентифициране на проблеми и възможни решения, се 

основава на четири носещи колони (знания): 

 Познаването на процесите на политическа социализация; 

 Отчитане на контекста, свързан с влиянието върху всички 

обществени процеси на политическата култура; 

 Прилагане на хуманистичния подход при формиране на нагласи към 

политическите субекти, както и в учебната среда; 

 Задължително развитие на критично мислене.   

 

Първа носеща колона. Процеси на политическа социализация 
Развитието на човека като гражданин е двустранен процес между него и 

обществото. Основният въпрос е как обществото повлиява съзнанието на 

отделния човек и как отделният човек влиза в обществото. Психологичната 

наука отделя специално внимание на процеса на социализация и по-

специално на процеса на политическата социализация. На практика две 

основни направления в науката могат да очертаят картината на 

политическата социализация, т.е. на това как младите хора се превръщат в 

граждани в рамките на демократичната система – психология на развитието 

и политическата наука.  

Истън и Денис (Easton and Dennis, 1969) се опитват да решат проблема с 

интеграцията преди около пет десетилетия в тяхната класическа книга за 

дифузната природа на връзката на децата с политическата система. Те 

разсъждават, че теорията на развитието е предназначена да отчита 

придобиването на индивидуални характеристики като личностни черти, 

морални ориентации и емоционални привързаности. Въпреки това няма 

консенсусна дефиниция за това какво представлява зрелият гражданинЗа 

тази цел е необходима „политическа теория за политическата 

социализация”. Разликата между дифузна подкрепа и способността да се  

функционира политически, се илюстрира от това, което Истън и Денис 

(Easton and Dennis,1969) наричат разпределителна функция на 

политическите системи. Зрялото политическо функциониране включва 

заемането на публични позиции, свързани с нечии политически, социални, 

морални и икономически интереси. Заемането на публична позиция обаче 
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задължително включва среща и справяне с противоречиви позиции на други 

лица. Публично изразената политическа мисъл във форма на действие, 

задвижва нова  динамика, която няма нищо общо с личното, неизразено 

мнение. 

Публичността е от особено значение в процеса на политическа 

социализация. Изолираните хора, независимо как се развиват от 

интелектуална гледна точка, не успяват да участват в политическия живот. 

Това е така, защото той представлява публична, социална и колективна 

сфера. 

След като идеите влязат в публичното пространство, те стават отворени 

за различни форми на обратна връзка, с които отделният човек трябва да се 

бори. Според  изследователи като Пиаже (Piaget, 1970) и Виготски (1983), 

при справянето с това неочаквано и често нежелано нахлуване на обратна 

връзка от външния свят, човек е  принуден да реализира нова форма на 

„отражение“, която се задвижва отвън и в крайна сметка може да промени 

това, което Азът осмисля (Tudge and Scrimsher, 2003). 

Обменът на идеи в обкръжаващата среда може да се превърне в 

политическа дискусия. Политическата сфера включва убеждаване, 

аргументиране, дебатиране, защита, компромис. Без тях  идеите остават 

частни и нямат влияние върху обществото или държавното управление. 

Политическата ангажираност изисква, първо, сътрудничество с други, които 

имат подобни интереси, с цел да се развие колективната власт за влияние 

върху политическата система. Когато групи от хора с близко мислене 

предприемат публични действия, те откриват, че политиката често включва, 

второ, конфликт с интересите и идеологиите на други групи граждани. И 

накрая, политическият ангажимент е доброволен. Всъщност теорията за 

рационалния избор предполага, че в повечето случаи, цената е по-висока за 

неучастие, отколкото за участие (вж. подробно Ostrom, 1990, и Verba et al., 

1995).  

Макинтош и Юнис (McIntosh and Youniss, 2010) разработват теория за 

политическата социализация. Те се обръщат към  теоретични и емпирични 

изследвания на три основополагащи аспекта  ̶ към ситуираното обучение, 

към значението на подкрепата, от страна на възрастните, и към възприятията 

за перспектива. Заедно тези подходи осигуряват предпоставките за 

теоретичната рамка за развитие на разбирането на политическата 

социализация на младите хора. 

Решаващо умение в подобни политически дискусии, е способността да се 

види и разбере проблем, от гледна точка, различна от собствената. Такова 

възприемане на перспективата е в центъра на силната демокрация (Barber, 

2003). Всъщност способностите за разбиране на гледната точка на други и 
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разбирането на собствената, се считат за двете основни компетенции на 

социалното развитие (Selman, 2003). Как гражданите използват уменията за 

възприемане на различните перспективи зависи от тяхната цел. Теоретично 

всеки механизъм, който включва подкрепа на възрастните за реална 

политическа дейност на младите хора би трябвало да работи. Семейството е 

пример за това (Andolina et al., 2003).  

Училищата са другото място, което служи за подобряване на 

политическата социализация и гражданска ангажираност (Andolina et al., 

2003; Kahn and Westheimer, 2003).  

Организациите в общността са още един възможен механизъм за 

политическа социализация. Много от тях включват младежки програми, 

предназначени за насърчаване на младежката политическа ангажираност и 

лидерство. Друг вид организации са политическите партии, които би 

трябвало да имат за цел въвеждането на млади хора в работата и в 

партийното членство. 

Всички изброени механизми имат потенциала да подпомогнат 

съзряването на младите хора за политическа ангажираност 

 

Втора носеща колона. Политическата култура като резултат 

от културата на обществото 
Политическата култура въплъщава психологическите характеристики на 

индивидите по отношение на  моралните стандарти за правата и 

задълженията, по отношение на етиката за грижа и автономия. Когато има 

съответствие между културните норми и дадено ниво на морална 

компетентност на индивидуално ниво, контекстът на формиращата се среда 

води до формулирането на нормативни стандарти, въплътени в законите, 

обичаите и процедурите (т.е. в институциите), които са подходящи за 

социално-икономическото развитие на обществото. Механизмът за 

прехвърляне от психологическо към културно ниво действа най-значително 

в областта на медиация при спорове (особено относно изпълнението на 

ролята и правилата) чрез обратната връзка, основно в процеса на 

социализация.  

Съществува ли идеална поитическа култура? Според Уилсън  идеалните 

видове политическа култура могат да бъдат конструирани както в условия 

на относителен приоритет на определена категория права, така и по 

отношение на това как се развива структурната форма на тези права. Те 

могат да бъдат дефинирани по следния начин: сакраментално/традиционни, 

рационално/светски и етично/холистични (Wilson, 1992). Така отразяват 
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както исторически-технологичното развитие, така и нарастващия 

нормативен фокус върху проблемите на справедливостта. 

Сакраментално/традиционното общество се отнася до социалните 

отношения, които са силно стратифицирани, но слабо интегрирани. 

Рационално/светските общества са тези, при които социалните отношения са 

в по-широка рамка. Неравенствата се обясняват например чрез класови 

различия или чрез лични качества (например, заслуги).Етично/холистичното 

общество е това, което съществува като възникнала възможност в някои 

напреднали индустриални общества. На това ниво, социалните отношенията 

са плътно взаимосвързани. Справедливостта и реципрочността са замислени 

като принципи, които заместват чисто социологическите или 

психологическите обяснения и които обединяват общностните и 

индивидуалните грижи.  

Ако трябва да се преведат отбелязаните характеристики на психологичен 

език, то това общество трябва да създава условия за развиване на 

индивидуалния капацитет, мотивация за постижение и мотивация за 

принадлежност като основа на гражданското образование.  При отсъствие на 

съответна обществена среда за формиране на изброените характеристики, то 

се проявяват негативните права и задължения (Wilson, 1992). 

Във всяко общество, включително българското, съществуват две 

конкуриращи се субкултури, които се коренят в автономията, но съдържат 

различни интерпретации на социалния живот и съответно  ̶ различни 

програми за промяна. Те биха могли да бъдат определени като 

„индивидуалистични“ и „егалитаристични“ субкултури. Подобно 

разделение на субкултури има и по отношение на конструкта 

индивидуализъм-колективизъм (Hofstede,1980). По своя характер това 

разграничение отново разделя обществото, но е в по-голяма степен 

характеристика на личността. Доминацията на индивидуалистични или 

колективистични нагласи, служи като културни детерминанти в схемите и 

процесите за вземане на решения на национално ниво. От една страна, се 

приема, че колективистичните общества, съсредоточени върху общото 

благо, имат предимство при преодоляване на кризи, а от друга  ̶ по-близкото 

и по-често взаимодействие, специфично за такива общества, ги прави по-

затворени в рамките на общността. Факт е, че изследване показа, че 

колективистичното мислене е по-успешно от индивидуалистичното в 

борбата с COVID-19 и че „колкото по-индивидуалистично е едно общество, 

толкова повече ще бъде засегнато от пандемията“ (Maaravi, Levy, Gur et 

al. 2021). От друга страна, индивидуалистичните общества са фокусирани 

върху автономността, независимостта и хедонизма (Shavitt, Torelli, Reimer, 

2011).  
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В рамките на индивидуализма и колективизма има и още едно 

операционално значимо разграничение, а именно  ̶ 

хоризонтално/вертикалното разграничение. То отразява приликите на 

културално ниво по дименсията „разстояние от властта“. Тя може да бъде 

илюстрирана с разликите между шведския и датския индивидуализъм, от 

една страна, и американския и британския индивидуализъм, от друга 

(Shavitt, Torelli and Riemer, 2011).  

 

Трета носеща колона. Хуманистичният подход (психология на 

процеса на развитието) 
За да се разбере идеята на предлагания подход като философска и 

психологична основа, е необходимо да се очертаят основните тези на Карл 

Роджърс за структурата на личността, клиенто-центрирания му подход и 

емпатията като техника във взаимодействието. (Rogers, 1961). 

За Роджърс най-важната тенденция на човека е актуализацията на 

неговия потенциал. Това е свързано със съществуващото напрежение у 

всеки, което води към неговото случване (реализиране) на същността му. 

Това, което човек усеща е убеждението, че трябва да се постигне нещо, или 

нещо да се завърши. Преживяването за всеки е твърде конкретно.  

Според Роджърс всички потенциали на човека обслужват поддържането 

и улеснението на човешкия живот. Следователно, при него не можем да 

намерим нищо от влечението към смъртта, както е при Фройд. Роджърс 

отбелязва, че повечето държави живеят в мир, отколкото във война, че 

световните войни са много по-неестествени, отколкото световният мир, че 

обществата с комплексни закони и табута, нямат по-малко криминални 

случаи, отколкото анархичните общества. Човечеството бяга от смъртта като 

нещо чуждо. Децата не проявяват често деструктивни тенденции. И в цялата 

описана картина, за него добрият контрол е от особено значение. (Rogers, 

1961). 

Друго негово наблюдение е, че когато човек се чувства безнадежден и без 

стойност, той започва да не уважава другите и да се държи лошо с тях. 

Тогава, когато започне да се приема, той започва да цени и приема другите.  

От особено значение е, че тогава може да приема и начина, по който другия 

се различава  от него. Това наблюдение води Роджърс до убеждението, че 

истинската същност на личността, нейните вътрешни потенциали не се 

отнасят само до поддържане и улеснение на собствения живот, но и до това 

на обществото. Важен акцент относно тезите на Роджърс, различаващи ги от 

Фройд е, че деструктивното поведение в обществото, винаги е резултат от 

деструктивното поведение към самия себе си.   
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Основната сила на описваните процеси е актуализиращата тенденция. Тя 

е много повече организмична, биологична, отколкото психологична 

тенденция. Роджърс се стреми да открие как се проявява актуализиращата 

тенденция, като много по-ценно е как тя работи неволево, отколкото волево, 

насочена от съзнателно формулирана мотивация.  

Роджърс се спира и върху това  ̶  в какво обществото обикновено не се 

успява. Критичният фактор в него той нарича условна позитивна награда. 

Има предвид ситуации, в които само някои от действията или постиженията 

на хората се подкрепят и оценяват от значимите други. Условията на смисъл 

и значение, като основна идея, е това, което е супер Его-то при Фройд. И 

двете идеи представляват на практика етичен мониторинг.  

Очертаната философия на Карл Роджърс е от изключително значение за 

разбиране в дълбочина на човешката природа в контекста на развитието и 

подготовката на обучителна среда за развитие на умения за преодоляване на 

дефицитите на демокрацията и пълноценното гражданско функциониране. 

Основната цел на демократичното образование трябва да бъде 

подпомагането на разбирането на човешките общности и развитието на 

потенциала. Чак след това може да се развие сензитивността към различията  

спрямо етническите, религиозните, езиковите, расовите и другите групи. 

Затова изучаването на универсалните характеристики на личността, които са 

от значение за гражданското поведение по пътя към актуализираната 

демокрация, без отношение към спецификите на групите, е условие за добре 

свършена работа от страна на политическата психология. 

 

Четвърта носеща колона. Развитие на критично мислене  и на 

умението за изразяване на позиции 
Според Могхадам (Moghaddam, 2016) конструктивното свободно 

изразяване се състои от три съставни умения: „емпатийно слушане, 

критично мислене и идентификационна интеграция, и конструктивно и 

открито отговаряне.“  

Пол Хъртс1  отбелязва седем „дара“ на емпатийното слушане: време, 

внимание, респект, честност (искреност), задаване на въпроси, разбиране и 

обратна връзка.   

Всички изброени характеристики изискват съответните развити качества, 

които могат да се проявяват след обучение, тренинг.  

Второто съставно умение, отбелязано от Могхадам е критично мислене 

(Moghaddam, 2016). В преценката на всяко умение се съдържат два ключови 

                                                           
1 https://www.paul-hurst.com/support-files/el_short_01.pdf 

https://www.paul-hurst.com/support-files/el_short_01.pdf
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критерия: (1) експертизата, с която задачата се изпълнява; (2) трудността на 

задачата.  

Подобно на описаното, критичната преценка трябва да има някакво 

основание, което обикновено изисква познания или експертиза. Просто 

„харесва ми“ или „не ми харесва“ не е достатъчно. Трябва да има основания 

за оценка, преди да може да се нарече критично. 

В процеса на развитие на демокрацията, критичното мислене би трябвало 

да се превърне в характеристика на идентичността. То отразява отговора на 

въпросите  ̶  кои сме ние и кой съм аз. Умението за свободно и конструктивно 

изразяване може да бъде полезно в контекст, в който отделният човек в група 

или индивидуално приема себе си и действа като критичен мислител.  

Развитието на отбелязаните умения включват трениране основно в умения 

за решаване на проблеми и умение за формулиране на критична обосновка.  

Третото съставно умение на критичното мислене е откритият 

(свободен) отговор.  Изразяването в реални демократични условия би 

трябвало да бъде конструктивно и интерактивно. Емпатийното слушане 

подпомага хората да разберат и идентифицират значимите приноси в 

комуникацията, заедно с различията в гледните точки. След това човек 

формулира, конструира отговор, за да се придвижи диалогът напред. За да 

се постигне креативност и движение, хората би трябвало да могат да правят 

разлики. Трябва да могат да интегрират позитивното и различието със 

собствената гледна точка и да изразят открит, свободен отговор, който да 

съдържа собственото мнение, изразено по подходящ начин. Свободният 

отговор би трябвало да  бъде характеристика на общността и на 

взаимоотношенията.  

Базирайки се на ситуационната перспектива може да се примеме, че 

свободната реч се сформира от контекста повече, отколкото в резултат на 

вътрешните характеристики на личността. Валидността на тази гледна точка 

става ясна, когато разгледаме различията между обществата, в които хората 

са цензурирани, в сравнение с тези, където гражданите имат право на 

свободно слово. В държави като Куба, Саудитска Арабия, Северна Корея, 

Иран даже интернет е строго цензуриран, гражданите имат ограничени 

възможности за свободно изразяване. Много по-големи възможности в 

сферата на свободата на словото имат гражданите на Западна Европа и 

Северна Америка. Явно е, че тези различия, това доколко свободното 

изразяване го има в различните страни, могат да обяснят различията в 

политиките и стила на комуникацията, управлявана от държавните 

авторитети. Масмедиите са допълнителен фактор към средата и контекста. 

Именно затова политиките на цензура са от изключително значение за 

степента на развитие на свободното слово. 
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Описаната картина на критичното мислене и ролята на идентичността, 

очертава рамка на системни фактори, които би трябвало да са в основата на 

образователен процес по посока на развитието на критично мислене и 

засилването на свободното изразяване. Могат да се подготвят програми в 

училище и тренинг на млади хора в процедурите на социализация. В новата 

среда на голямо движение на хора през последните години темата става 

особено значима. Образованието и масмедиите трябва да са част от това 

усилие. Такава стратегия ще помогне за лечение на липсата на ангажираност, 

на апатията при повечето хора спрямо политиците и политическата система. 
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Трета глава 

ТЕМИ ОТ СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНОТО ЗНАНИЕ, ОТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ ПО ПЪТЯ 

КЪМ АКТУАЛИЗИРАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ 
 

Формирането на демократичната личност е най-голямото 

предизвикателство пред обществата, предвид кризите, които преживяват и 

сътресенията, предизвикващи недоверие към демократичния процес, от 

страна на големи групи от граждани. Няма да е преувеличено, ако кажем, че 

това трябва да е основната цел на образователната система, която тренира 

подрастващите и за родителите, които са част от социализацията на 

следващото поколение.  

Могат да се отбележат обаче няколко аспекта, чрез които психологията 

обяснява защо гражданинът не може да бъде активно включен в подкрепа на 

демократичните практики и е неспособен конструктивно да прилага правото 

си на свободно изразяване. Един от аспектите разглежда ограничението на 

еволюционно придобитите характеристики на когнитивното функциониране 

Втори, много важен аспект за обяснение недостатъчната гражданска 

активност е свързан с основните политически идеологии. В голяма степен те 

са грубо разделение на политическото мислене (ляво-дясно, консервативно-

либерално, националистично). Въпреки това, те играят важна роля за 

свързване на гражданина с определени ценности и с регулиране на 

разбирането за социалните неравенства.  

Трето, медиите се явяват ограничаващи актуализацията на 

демократичната личност. Поредица от обстоятелства затрудняват и без това 

наситеното информационно пространство.  

На четвърто място, психологията недостатъчно се спира върху онези 

характеристики и начините на тяхното придобиване, които са значими за 

изграждане на демократичната личност. Какъв е  гражданинът, който може 

да функционира пълноценно и да е гарант за демократичното развитие?  

Отговорът на този въпрос минава през това в каква посока би могла да се 

развива демокрацията. Направени са различни опити за подобряване на 

демократичните механизми. Един от опитите, които през последните години 

набира все по-голяма популярност, се състои в предложението за допълване 

на доминиращите практики със съвещателни процедури и прилагане на тези 

процедури в политиките на местно ниво.  
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Социалната идентичност в демократичната система 
Социалната идентичност в литературата се среща с различни значения, 

въпреки че е едно от най-изучаваните понятия в социалната психология. От 

гледна точка обаче на настоящата тема могат да се направят смислени 

разграничения между два типа социални идентичности – ролеви 

идентичности и групови идентичности.  

Както ролевата идентичност, така и груповата идентичност осигуряват 

механизми за привързаност между индивида и групата и между собствения 

интерес и груповия интерес. Степента, до която членовете на групата 

приемат  груповите ролеви идентичности и се идентифицират с групата като 

цяло, определя канализирането на индивидуалното поведение, което да 

служи на колективното благосъстояние (Brewer and Silver, 2000). 

Прилагането на тези понятия за социална идентичност към националната 

държава, можем да направим паралелно разграничение между гражданска 

идентичност и националната идентификация като два механизма за 

приравняване на индивидите към група на национално ниво. Груповата 

идентификация на национално ниво създава връзки на солидарност между 

всички членове, съгласува индивидуалните интереси с националното 

благосъстояние и осигурява мотивацията да бъдеш добър член на групата, 

т.е. стимулира  доброволното участие, което по своята същност е ролята на 

гражданин (Huddy and Khatib, 2007). Разглеждането на отбелязаните понятия 

поставя във фокуса значението на връзката  ̶ национална идентичност  ̶ лична 

идентичност  ̶ гражданска роля. Ако националната идентичност служи за 

активиране и мотивиране на гражданското участие, което е от съществено 

значение за демокрацията, тогава социално-психологическите теории за 

формирането на социалната идентичност стават важни за разбирането кога 

и защо националната идентичност може да бъде ангажирана.  

Различни социални теории  подчертават както ситуационните, така и 

мотивационните предпоставки на груповата идентификация. Усещането за 

споделена съдба, природни катастрофи, споделени постижения, събития, 

които символизират общи ценности или обща история (национални 

празници)  засилват ситуационното активиране на националното 

идентифициране. Има и мотивационни фактори, които повлияват този 

процес. Принадлежността към групи, които допринасят за личното или 

колективно самочувствие на техните членове по силата на тяхната 

обществено призната значимост. Статусът, който дават тези групи, формира 

висока идентификация чрез задоволяване на нуждите на членовете за 

положителна отличителност (Tajfel and Turner, 1986).  
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Теория за „оптималната отличителност“ (Brewer, 1991) съчетава 

мотивите за принадлежност и диференциация, които в съчетание отчитат 

активирането на груповата идентичност. 

Осъзнаването на междугруповите различия е допълнително усложнено 

от процесите на социално сравнение, тъй като групите се стремят да 

установят своя собствена положителна стойност чрез сравнение с други 

групи на същото ниво на приобщаване в рамките на по-висшите групи. 

Според теорията за социалната идентичност, този процес на социална 

конкуренция за положителна отличителност, стимулира вътрешногруповото 

фаворизиране и междугруповата дискриминация (Turner, 1975). Така  

„партийната принадлежност“ може да замени националния интерес и 

„политиката на признание“ може да се преследва с цената на разногласия и 

междугрупов антагонизъм.  

Много от изследванията в България доказват, че доминиращата 

макроидентичност извън националната, е европейската. Големият въпрос 

през последните години е доколко националистичните и патриотичните 

политически формации влияят и в каква посока върху изразеността на 

европейската идентичност?  

Национализмът и патриотизмът имат много различни политически 

проявления, съответстващи на дадените определения. Национализмът е 

свързан със засилена ксенофобия, антиимигрантски нагласи, 

антисемитизъм, отхвърляне на чужденците, класическия расизъм и 

ориентацията към по-високо социално господство (Wagner, Becker, Christ, 

Pettigrew and Schmidt, 2012). За разлика от тях патриотизмът насърчава 

придържането към националните норми и положителното отношение към 

имиграцията (Osborne, Satherley, Yogeeswaran, Hawi and Sibley, 2019). 

Обикновено се определя като „дълбоко изпитана емоционална 

привързаност към нацията“ (Conover, Feldman and Knight, 1987) или 

„степента на любов и гордост към своята нация“ (Kosterman and Feshbach, 

1989  

Ако трябва да се обобщи, множествените социални идентичности 

осигуряват ефективна формула за намаляване на междугруповите 

предразсъдъци и за насърчаване на културния плурализъм. От тази 

перспектива това, което се изисква, е цялостна теория, включваща 

динамичните взаимодействия между индивидуалните различия, социалната 

структура, социалното познание и влиянието на посланията, като основа на 

политически и психологически информиран подход към социалната 

идентичност и толерантност в едно плуралистично общество. 
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Приемане на политическите различия  

(политическа толерантност) 
Толерантността е основна характеристика на демокрацията. Обикновено 

хората поставят толерантността сред централните елементи на развитото 

общество, но често е трудно да се установи защо хора, които високо ценят 

демокрацията, често не одобряват  толерантността в определени ситуации и 

към определени групи (Gibson and Gouws, 2003).  

„Разочерованието, донесено от опита да се реализира идеологията и 

политиката на мултикултурализма, предизвиква търсене на нова 

парадигма. Такава, която събира изследователски интерес, но още е 

развивана твърде фрагментарно от отделни учени в различните социални 

научни клонове, а в социалната психология почти единично, е парадигмата 

на разнообразието.“ (Зографова, 2016)  

В ранните изследвания върху политическата толерантност са 

идентифицирани диспозиции (като личностни черти, положителни оценка 

на нормите на демокрацията и гражданското образование) и ситуативни 

фактори (като степента на заплаха и наличието на изрични призиви към 

толерантност или към конкуриращи се ценности),  формиращи 

политическата толерантност (Marcus, Sullivan, Theiss-Morse and Wood, 1995) 

Ще се опитам да очертая няколко механизма за обяснение на описания 

проблем. Един от тях е основан на теорията за емоционалната 

интелигентност (Marcus, Neuman and MacKuen, 2000).  

Основата на теорията за емоционалната интелигентност е, че хората  

използват две емоционални системи, разположени в лимбичната област на 

мозъка: системи за разпореждане и наблюдение. Те са предсъзнателни 

системи за оценка, които изразяват чувства и едновременно с това оказват 

влияние върху мисленето и действието. За типични, т.е. повтарящи се 

събития, хората разчитат на система от заучени репертоари за постигане на 

целите си. Когато възникнат нови и разрушителни обстоятелства обаче, 

управлението на околната среда изисква различен подход. Хората трябва да 

могат да коригират своето поведение, като потърсят нов курс, който по-

добре отговаря на неочакваните изисквания на околната среда. Те се нуждаят 

от механизми, които разпознават значимите отклонения от познатото, 

позволяващи да улавят опасността и новостите в околната среда (LeDoux, 

1996, 2000).  

Кой е повратният момент, който дава сигнал за необходимостта от 

промяна на стратегията за действие? Ключът е безпокойството. Когато  

хората се чувстват тревожни, когато системата за наблюдение сигнализира 

за това, че нещо стратегическо не е наред, то те са подканени да се погрижат 
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за добиване на нова информация в опит да намерят жизнеспособни решения. 

Ако няма налични, нови решения, те се връщат към старите възможни 

опции. Тревожност, дори безпокойство причинено от нещо, което не е 

свързано със ситуацията, може да бъде достатъчно, за да подтикне хората да 

бъдат отворени към новата информация, но не непременно да я приемат. 

Кои още са психологичните фактори, които са значими за проявата на 

толерантността, при положение че темата става толкова фокусирана в 

политиките на съвременните общества? 

Прилагането на принципите за толерантност към политическите права на 

нехаресвана група, не е лесно за всеки човек (Sullivan et al., 1982). В 

изследвания се установяват редица индивидуални различия, които 

предопределят доколко даден човек може да бъде толерантен. Сред тях 

могат да се отбележат такива като идеология, авторитаризъм, вяра в общите 

демократични ценности и възприеманата социална заплаха. Други са 

самочувствие, отвореност към опита, догматизъм, образование, възраст и 

пол (Sullivan and Hendriks, 2009). Изследването на политическата 

толерантност се фокусира силно върху когнитивното влияние, предимно 

върху различията как човек обикновено е склонен да мисли, възприема и 

запомня информация, т.е. върху интелигентността като база.  

За да се развива нивото на подкрепа на толерантността до приемливи 

нива за дадена култура, от значение е насочването и тренирането на 

определени психологични предпоставки. Първата е запазването и 

развиването на различните групови идентичности. Втората предпоставка е 

промотирането на хармония и респект между групите. Третата 

предпоставка за развиване на толерантност е окуражаване изучаването на 

официалния език за гарантиране на равно участие. Общият език е 

необходимо, но не достатъчно условие за равно участие. Четвърто, 

необходимо е да се подкрепя най-важната психологична характеристика на 

демократичното общество по отношение на малцинствата, а именно, да се 

развива способност да се поддържат нагласи и отношения между хората за 

споделени права и отговорности.  

 

Груповите стереотипи като катализатор на политическия 

конфликт 
Идеологиите разделят обществото на групи според определени ценности 

– консерватори, либерали, леви-десни, зелени, националисти и т.н. 

Формираните на тази база групи, са основа за междугрупови отношения, 

отговорни за съществуването на обществените конфликти, така и за начина 

на тяхното разрешаване. 
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От гледна точка на междугруповите отношения, съществуването на 

различни групи или култури в едно общество не е източник на проблеми, 

стига обществото да не е структурирано така, че групите да влизат в 

конфликт за оскъдни ресурси. (Allport, 1954; Campbell, 1967) 

Ранното мислене в социалната психология ясно аргументира 

предразсъдъците или враждебните нагласи, като произтичащи от лични и 

социални мотиви. През 1970 г. социалната психология претърпява 

фундаментална промяна в мисленето, дължаща се отчасти на когнитивната 

революция от 1970-те и 1980-те години. Вместо да се фокусира върху 

предразсъдъците като основен проблем, изследователите все повече се 

фокусират върху основните познания за социалната категоризация и 

произтичащите от това пристрастия.  

Не е изненадващо, че голяма част от изследванията за намаляване на 

предразсъдъците през последните години се концентрират върху стратегии 

за преодоляване или изкореняване разграниченията между категориите. С 

други думи, съсредоточаването върху декатегоризацията се приема, че е 

основен механизъм за намаляване на предразсъдъците. Така Брюър и Милър 

(Brewer and Miller, 1984) твърдят, че контактът с отделни членове на 

нехаресваната, външна група намалява предразсъдъците към тази група, 

само ако контактът е силно личен, при което членовете на външната група 

се третират като индивиди, а не като представители на своята група. Едва 

тогава, категоричните разграничения между възприемащия и членовете на 

външната група намаляват, което води до премахване на категоричните 

различия, намаляване на силата на стереотипната дискриминация между 

външната група и вътрешната група и разпадане на произтичащите от това 

предразсъдъци.  

В подобен дух протича и друг основен процес на прекатегоризиране, при 

който се смята, че предразсъдъците намаляват в резултат на по-висши 

категории (Gaertner and Dovidio, 2000), при което става прекатегоризиране 

на членовете на вътрешната и външната група, като всички се разглеждат 

като членове на една, по-голяма общност. 

В допълнение към тези два подхода за намаляване на предразсъдъците, 

които разчитат на декатегоризация, има много литература, изследваща 

условията, при които излагането на контрастереотипната информация за 

външната група ще доведе до отслабване на груповия стереотип (Rothbart 

and John, 1985). 

Изводът от всички изследвания върху промяната на стереотипизираните 

групови различия (т.е. стереотипи), са по принцип погрешни и подвеждащи, 

твърдейки, че премахването на причинно-следствения фактор 
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(категоризацията) в развитието на враждебни междугрупови отношения и 

отърсването от него по някакъв начин премахва предразсъдъците.  

А как можем да пренесем същото познание върху междупартийните 

стереотипи? Множество фактори могат да модифицират приписваните 

характеристики и валентности на политическите партии и техните 

привърженици в процеса на категоризация. Например, при младите 

демокрации, произхождащи от бивши съветски сателити, нововъзникващите 

демократични партии влизат в категориите антикомунисти, десни, 

демократични. Обратно  ̶ социалистическите партии, които са наследници на 

бившите комунистически партии са съответно – комунисти, престъпници, 

антидемократи, авторитаристи. Срещата между двете категории с техните 

характеристики е невъзможна поради своята полярност.  

 

Справедливост и морално мислене – задължителен елемент 

от демократичното развитие 
Справедливостта и равенството са били и продължават да бъдат едни от 

основните морални проблеми за много общества. Кой трябва да бъде 

третиран като „равен“, непрекъснато се предефинира в опит да се създадат 

правни институции и практики, които не дискриминират систематично нито 

една група. И все пак загрижеността за равенството като елемент от 

моралността, в никакъв случай не се ограничава до сферата на нормативното 

регулиране.  

Моралните категории са основен елемент на политиката. Днес, като че ли  

стоят „засрамени“, без да бъдат използвани, отстъпили място на мантрата за 

рационалната политика, която няма ограничения в избора на средства за 

постигане на целите.  

За да се изясни значението на моралното мислене за демокрацията, 

трябва да се спрем на три обяснителни теми – връзката на морала с 

политическите идеологии, съдържанието и механизмите на моралното 

мислене и връзката на морала със съдебната система. 

По първата тема (връзката на морала с политическите идеологии) 

трябва да се отбележи, че политическите възгледи са многообразни, но 

опростеният континуум либерализъм-консерватизъм (или ляво-дясно) е 

полезен за разбиране на поведението при гласуване и груповите нагласи за 

широк кръг от проблеми  

По втората тема за съдържанието на моралното мислене, трябва да се 

отбележат няколко теории, които очертават вътрешния му механизъм. (напр. 

Kohlberg, 1976, 1981).  
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Трето, преценката, че нещо е морално правилно или грешно, носи 

мотивационен компонент (Skitka et al., 2005). В съответствие с тази идея 

хората повече са склонни да действат според моралните си нагласи, 

отколкото да действат според по-силните си, но неморални нагласи. 

И накрая, моралната мотивация произтича от интернализирани вярвания, 

а не от опасения за това какво и как авторитетите или обществото налагат 

(Skitka, Bauman and Lytle,  2009). Установено е, нееднозначно, че до голяма 

степен, преценките на хората за правилно и грешно са независими от 

авторитетите. Това е тема, която се нуждае от допълнително изследване. 

Една от съвременните теории, която разглежда проблема за морала, е 

теорията за моралните основи (Haidt and Graham, 2007). Тя се опитва да 

намали набора от ценности, чрез търсене на най-добрите морални връзки 

между антропологичните и еволюционните разкази за морала. Две групи 

ценности (добродетели) са открити, съвпадащи в различните изследвания, 

които съответстват на моралната област на Туриел (Turiel, 1983) и етиката 

на автономията на Шведер (Shweder et al., 1997). Това са човешкото търсене 

на честност, реципрочност и справедливост, вписващи се добре в идеята за 

реципрочния алтруизъм (Trivers, 1971). И втората група, включваща 

човешката загриженост, отглеждане и защита на уязвимите лица, която се 

отнася до темата за еволюция на емпатията (de Waal, 2008) и привързаността 

(Bowlby, 1969). Тези две групи съвпадения са означени съответно 

честност/основата на реципрочността и  вреда/основата на грижата. Тези 

два основни морални механизма отговарят на „етиката на справедливостта” 

на Колберг (Kolberg, 1969) и „етиката на грижата” на Гилиган (Gilligan, 

1982). На практика тези две групи добродетели създават основата на 

индивидуалните предпочитания, защото съдържат несъзнавани механизми, 

предизвикващи интуицията, която насочва към либералната философска 

традиция, с акцент върху правата и благосъстоянието на индивидите. 

Ако по-горе описаните добродетели са вродени, тогава защо хората и 

културите варират? Защо има либерали и консерватори?  Маркъс (Marcus, 

2004) отговаря като казва, че гените създават първа чернова на мозъка, а 

опитът по-късно го редактира. Много личностни черти, свързани с 

моралните добродетели, са умерено наследствени, като например „избягване 

на вредите“ и десния авторитаризъм. Те обаче не представляват ценности 

или добродетели. Те представляват психологически системи, които 

гарантират на децата чувства и интуиция, които предполагат по-лесната 

адаптация по време на процеса на „редактиране“. 

В процеса на „редактиране“ постепенно се създават асоциативни връзки 

(в случай, че детето израства в условия на демокрация), които са 

относително най-здрави и насочват към закона, законността и съдебната 
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система, като формалните и институционални носители на основните 

морални понятия. Идеята на тази морална асоциация е, че законът трябва да 

се прилага еднакво спрямо всички хора. Факт е обаче честото разминаване и 

противоречие между формалния закон и етичните възприятия на 

гражданите. На практика реформите във формалния закон би трябвало да се 

основават на изследване на отбелязаното противоречие.  

Могхадам отбелязва няколко наблюдавани противоречия в отбелязания 

контекст  (Moghaddam, 2016): правният плурализъм срещу правната 

унификация, формалната срещу същинската интерпретация в закона и 

правилата на закона срещу „политическите решения“.    

Основната теза в идеята за развитие на демокрацията е, че 

справедливостта не може да съществува без обвързването ѝ с нормативност, 

т.е. със закона и неговото приложение. Обвързването е проблем на подкрепа 

на проактивността на гражданите. Големият въпрос е как да се поддържа 

балансът между необходимостта от гражданска активност и необходимостта 

от компетентна гражданска активност. Демокрацията не работи добре, 

когато хората не са ангажирани в политическия процес, но и когато не 

познават законите, правата и задълженията си.  

Справедливостта като възприятие в съзнанието на гражданите може да се 

разглежда през призмата на две нейни форми – дистрибутивна и процедурна 

справедливост.  

Дистрибутивната справедливост се отнася до това какво взима даден 

човек през оценката – виновен-невинен 

Процедурната справедливост, е втората форма на възприятие на 

справедливостта.  След 1970 г. започва да се обръща по-голямо внимание 

върху темата за това, че процедурата за присъждане на даден резултат влияе 

върху възприятието за справедливост (Sunshine and Tyler, 2003). Една и съща 

процедура може да се възприеме като справедлива в зависимост от 

поведението на този, който я налага (с уважение, спазвайки самата 

процедура) и обратно – като несправедлива, при проява на неуважение и 

неспазване на законоустановения ред  

Изводите, които се налагат от темата за справедливостта и нейните 

аспекти, от гледна точка на развитието на демокрацията, са свързани пряко 

с необходимостта това понятие и неговите обвързаности да бъдат 

целенасочено изследвани и преподавани за формирането на гражданско 

съзнание.  

 

Гласуването като акт на гражданска сила 
Демокрацията зависи и може да се развива само чрез политическото 

участие на своите граждани. Сиърс (Sears, 1983) твърди, че устойчивостта на 
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ранните политически предпочитания са:  с ниски стабилност от детството до 

зряла възраст и тези, показващи по-висока степен на стабилност във времето. 

Повечето политически нагласи, политически интереси и доверието в 

политиката се намират в първата група.  

При кроскултурни сравнения изпъква един фактор, който е значим 

навсякъде – социално-икономическият статус и влиянието му върху 

активността при гласуване независимо от икономическото, политическото и 

институционалното развитие. Как се обяснява ниската активност при по-

бедните хора? Предполагам, че основните им очакванията са за това някой 

политик да им обещае преразпределяне на капитала и богатствата на 

страната в тяхна полза. Тъй като подобно обещание не може да предложи 

нито от един политик, независимо от идеологическата си ориентация 

(защото това би било революция без революционни действия), тази група 

хора няма мотивация за участие в изборния процес. Обикновено, както 

отбелязахме, гласуването е навично действие. Ако семействата са с 

поколения в групата с нисък социално-икономически статус, то тяхното 

недоволство е системно споделяно в дома и отказът от гласуване често може 

да бъде мотивирано от бунтарско настроение срещу системата и политиците. 

Друга възможна причина може да бъде заучената безпомощност, т.е. 

усещането за безсмислие от самия акт на гласуване по причина, че то не носи 

положителни последствия.  

Чрез какви други психологични механизми може да се обясни 

активността при гласуване? Един от подходите е силата на идентификацията 

с предпочитаната партия. Чрез идентификацията, човек интерпретира 

информацията за фактите. На практика идентификацията модифицира 

възприеманата информация. 

Факторите на влияние разполагат гласоподавателите в триъгълника: 

рационалност – емоция – мотивация (фигура 1). Първата перспектива 

разглежда рационалността. През нея гласоподавателят се приема като 

студена машина, която може само да калкулира. Втората перспектива се 

фокусира върху емоциите и ги обвързва с мотивацията, за да се коригира 

доминирането на рационалността. Третата перспектива разглежда 

политическата мотивация през призмата на емоциите и личния интерес. Така 

гледната точка към гласоподавателя не внушава стабилност и доверие.  
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Емоция                                 Мотивация  

 

 

Фигура 1.  Триъгълник „Рационалност – афект (емоция)– мотивация“ 

 

На основата на описания триъгълник, срещата между политиците и 

гражданите се реализира по периферен път, търсейки как посланията да 

въздействат върху емоциите на хората, а не по централния път – чрез 

послания, които да ангажират критичното мислене. (Moghaddam, 2016). 

Опитвайки са да намерим обяснителен конструкт за гласоподавателната 

активност, може да се опрем и на идеята за ефикасността – обща и 

специфична. В теоретичната рамка на Лейн, общото чувство за ефикасност 

функционира като предшественик на по-специфично усещане за 

политическа ефикасност: „чувството за владеене и контрол върху себе си и 

околната среда, възпитани в детството и подсилени (или 

възпрепятствани) от обществото, са склонни да се обобщават в усещане 

за политическа ефикасност”.  

Можем да обобщим, че общата себеефикасност на младите хора се 

определя от опита отвъд политиката. За тях тя е почти външна за 

политическия процес. 

Теорията за ефикасността ни кара да очакваме, че тъй като хората 

остаряват и имат по-голяма възможност да участват в политиката, 

политическата ефикасност ще се развива и ще заеме мястото на общата 

себеефикасност. Ефикасността, отнасяща се до конкретна задача или 

умение, често е силна предпоставка за избор на поведение (Bandura, 1997). 

Чувство за ефикасност по отношение на умения, които са политически 

полезни, но не са изключителни за политиката (напр. публично говорене, 

писане или аргументация), неизучени преди това от политолозите, могат да 

бъдат по подобен начин мощни предиктори на политическата ангажираност. 

Други модели, чрез които може да се допуска какво ще бъде поведението 

при политически избори са основани на теорията на разумното действие 

(TRA; Ajzen & Fishbein, 1980) и теорията на планираното поведение (TPB; 
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Ajzen & Fishbein, 2005). И двата модела твърдят, че намеренията предсказват 

поведението. Тези теории определят  променливи, които повлияват 

намерението за поведение. Младите избиратели обаче не са достатъчно 

изследвани чрез прилагане на TRA модела. 

Основавайки се на TRA и TPB модели, Фишър и Фишър (Fisher and 

Fisher, 1992) разработват друг модел, който обяснява поведението чрез 

информация, мотивация и поведенчески умения (IMB). По-конкретно, в 

модела се твърди, че информацията и мотивацията работят предимно чрез 

поведенчески умения за влияние върху поведението. Силата на този модел е 

в способността му да служи като инструмент за разработване на програми за 

промяна на поведението.  

Моделът „информация-мотивация-поведенчески умения“ (IMB) (Fisher 

and Fisher, 1992, 1993) предоставя полезна рамка за включване на трите 

компонента. Според модела IMB информацията е първоначална 

предпоставка за извършване на дадено поведение. Например, за да гласувате 

в конкретни избори, би било необходимо да притежавате информация за 

това как да гласувате. Това включва богата информация за кандидатите. 

Мотивацията за ангажиране е втора предпоставка за изпълнение на дадено 

поведение, като се приема, че включва както лична мотивация (т.е. нагласи 

към изпълнение на поведението), както и социална мотивация (т.е. 

възприемана социална подкрепа за ангажиране в поведението). Така моделът 

IMB предполага, че не се определя дали дадено лице е мотивирано да гласува 

само от собствените си лични чувства относно това дали гласуването е нещо 

добро, но също и дали приятели и други важни референти предоставят 

социална подкрепа за поведение при гласуване. И накрая, според модела 

IMB поведенческите умения са третата предпоставка, която е необходима за 

извършване на дадено поведение.  

 

Медии и развитие на демократичната система 
В политическа ситуация на избори, разместване на обществените 

пластове или преживяване на кризи, бедствия, влиянието на медиите става 

толкова видимо, значимо, явяващо се двигател на процесите, че регулацията 

им на базата на приетите модели на функциониране става основна тема.  

Как политическите партии използват медиите? Изследванията, които се 

опитват да отговорят на този въпрос  са насочени към медийни стратегии и 

тяхната ефективност за постигане на крайния резултат (Gans, 2003). 

Например, политическите движения използват масмедиите, за да развиват 

колективна идентичност и артистично да я изразяват (случаят в България – 

носене на ковчези, мятане на яйца и тяхното отразяване през всички 

комуникационни канали) (Roscigno, Danaher, 2004). Друга посока на 
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въздействие, която се търси от активистите е да въздействат по посока на 

подобряване на тяхната политическа легитимност. И накрая, както отбелязах 

по-горе, фокусът върху резултатите игнорира факта, че активистите дават 

приоритет на автентичната комуникация пред медийното отразяване и че те 

често използват много различни медии едновременно в техните усилия за 

постигане на целта (Rohlinger, 2015). 

Вторият, по-ярък недостатък е, че повечето изследвания на връзката 

социални движения  ̶ масмедии, са в конкретни страни. Фокусирането върху 

една държава има смисъл, тъй като подробностите от националния контекст 

оформя връзката между активисти и масмедии. Въпреки това, като се има 

предвид, че социалните движения все повече се ангажират с глобални 

проблеми (Mattoni, 2012), а движенията съществуват в различни национални 

контексти, важно е да се разработват концептуални рамки, които надхвърлят 

границите на националната държава. 

Какво се случва с медиите в предизборна ситуация? Как нормативната 

рамка определя стила на диалога и остротата на дебат?  

Повечето социални движения се опитват да се превърнат в партии, за да 

могат да използват вълната и да влязат в управленски формули. Влага се 

човешко и финансово усилие за овладяване на медиите. Но доколко е 

ефективно подобно усилие, предвид неустановената връзка между него и 

успеха на новите политически формирования? Наруд (Narud, 1996) 

разглежда партиите в многопартийни системи като изправени пред избор 

между две взаимно изключващи се стратегии – максимизиране на гласовете 

и договаряне. Максимизирането на гласовете се постига като се активират 

нерешилите, колебаещите се или тези, които взимат решение в последния 

момент чрез крайни послания, използвайки само емоцията, за да се получи 

„преднина“ пред конкуренцията. Такова предимство може да бъде ценно по 

няколко причини. От една страна, много гласоподаватели имат само 

дифузни предпочитания за определена посока на политиката, което 

предполага, че те гласуват за партии, които излъчват,  различна от 

осреднената, балансирана политическа позиция (Rabinowitz and MacDonald 

1989). Ето къде се крие интересът на медиите да подкрепят и даже да търсят 

яркото, грубо, неосновано на факти говорене и дебатиране. Като 

допълнение, има гласоподаватели, които предпочетат екстремна партия, ако 

се страхуват от следизборното договаряне. В този случай, изборът на партия 

с екстремни позиции означава, че крайният резултат е по-вероятно да се 

доближи до предпочитанията на избирателя и следователно активното 

политическо търсене може да оредели по-голямата гледаемост в 

предизборната кампания именно на тежките политически сблъсъци (Kedar, 
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2005). Но, ако контекстът не предполага сблъсък, а „избирателят“ има повече 

потребност от спокойствие, стабилност и в крайна сметка – договаряне? 

При стратегия за договаряне в многопартийна система, партията трябва 

да се позиционира така, че да влезе в управляващата коалиция или като член 

на правителството, или като постоянна подкрепяща партия. В тази ситуация 

става изключително важно да се сведе до минимум политическото 

разстояние между партията и средната политическа позиция, тъй като броят 

на коалиционните партньори, при равни други условия е по-голям до 

центъра, отколкото до политическите полюси (Narud, 1996). При стратегия 

на договаряне, необходимостта от спокоен дебат и балансирано излъчване 

на позиции става жизнено важно.  

Партиите изглежда са се научили, че средно най-голямата печалба е да 

следват стратегията за максимизиране на вота, а това означава залагане на 

конфликтите. Ако това е така, в многопартийни системи, излъчването на 

конфликти може да не е на базата на реални такива, а резултат от работата 

на дадена медия за дадена партия, чийто интерес е печалба на основата на 

„максимизацията“, а не на търсенето на допирните точки. Този процес се 

нарича  медиатизация (обвързване на медиите с политиката). 

Медиатизацията се характеризира с професионализация, ориентирана към 

ПР маркетинга, който произлиза от бизнеса. Политическият маркетинг 

доведе до появата на интегрирани стратегии за мобилизация на целеви групи 

избиратели и привличане на вниманието на медиите, явление, което 

изследват в дълбочина автори като Пипа Норис и Доналд Лилекер. (Norris, 

2000; Lilleker, 2006) Това развитие е свързано с факта, че избирателите 

изоставят традиционната идеологическа лоялност към партиите за сметка на 

алтернативни (рационално-икономически или емоционални) основания за 

политическия им избор. Както твърди Лилекер, партийните кампании вече 

са изцяло подвластни на техниките на мениджъризма, а „партийните 

лидери се стремят да действат като мениджъри на партийните 

структури и на наличните електорални ресурси”.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebox.nbu.bg/mascom12/view_lesson.php?id=16#_edn4
http://ebox.nbu.bg/mascom12/view_lesson.php?id=16#_edn4
http://ebox.nbu.bg/mascom12/view_lesson.php?id=16#_edn5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Вниманието към гражданското образование не трябва да бъде 

академична тенденция, а осъзнато комплексно усилие. То отразява по-

широката загриженост за състоянието на гражданската култура, особено 

сред младите. Разбира се, безпокойството относно гражданската 

ангажираност на младите хора се основава на видими тенденции: слабо 

участие в граждански инициативи, в сравнение с техните родители, баби и 

дядовци, слаб интерес към политическия процес, подвластност на 

манипулационни внушения на основата на слаба информираност. Не е 

трудно да се обяснят тези негативни процеси. Гражданската активност е 

свързана с фактори като професионални интереси (и лични интереси), 

стабилно жилищно местоположение, собственост на жилище, брак и 

родителство,  нехарактерни за по-младите хора. Достъпността до социалните 

мрежи и новините в интернет прави избора когнитивно затруднен, без ясни 

ориентири за достоверност. Последното демотивира за влагане на усилие в 

процеса на добиване на информация.  

Интерпретацията на тези тенденции е оспорвана. Либертарианците може 

би приемат, че отстъплението от публичната сфера, е здравословно. 

Привържениците на гражданското общество приветстват доброволчеството 

като заместител на учебните програми. То се стимулира от Европейски 

програми като Еразъм. Но от политически позиции, традиционно либерални 

до консервативни, както и от гледна точка на нормативни/теоретични 

позиции, отслабването на политическото знание и ангажираност, е тревожен 

факт. Оттеглянето от публичен ангажимент застрашава здравословното 

функциониране на демократичните политически системи. Най-малкото, ако 

склонността към оттегляне е асиметрична между групите от населението, 

тогава резултатът рефлектира върху небалансираност на самата политическа 

конструкция. И ако тези, които се оттеглят са тези, които имат най-малко, 

системата ще стане още по-малко отзивчива към техните потребности. 

Политическата ангажираност не е достатъчно условие за политическа 

ефективност, но със сигурност е необходима. 

Основната цел на представения труд не е да разшири тези класически 

теми на политическата психология и демократичната теория. По-скоро е да 

се поднови интересът към въздействието на знанията на гражданите върху 

упражняването на гражданство и към формалното гражданско образование 

като компонент на политическата социализация.  

Откакто Платон и Аристотел за първи път обсъждат въпроса, е ясно, че 

гражданското образование е свързано с типа управление. Демокрациите 

изискват демократични граждани, чиито знания, компетенции и характер не 
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биха били подходящи за недемократични режими. Съществуват 

допълнителни проблеми, свързани с необходимостта от дебат по важни 

теми, които усложняват ефективното гражданско образование: какъв баланс 

трябва да се намери между представителство и директно участие; между 

личния интерес и обществения интерес; между права и отговорности; между 

свободата и равенството; между разумното обсъждане и отдадеността на 

кауза; между светските и религиозните основи на гражданския дискурс и 

действие; между единството и многообразието; между гражданската 

лоялност и гражданско несъгласие? 

Тези дебати имат значение за съдържанието и провеждането на 

демократично гражданско образование – връзката, която трябва да се 

установи между преподаването в класната стая и опита в общността, 

например.  

Въпреки очертаните различия, се очертават контурите на консенсус. Този 

консенсус обикновено замества да направиш избор на принципа на 

„или/или“ с „и двете/и“ предложения. Уменията, необходими за рационална 

преценка на политическите действия трябва да са съчетани със способност 

за  инициатива; гражданският аналитичен дискурс е необходимо да се 

съчетае с отдадеността на каузата; акцентът върху способността за правене 

на обоснована публична преценка не отстъпва на предимството на вярата; 

обучението в класната стая и общностните практики играят роля при 

формирането на граждани.  

Създаването на адекватни програми, съобразени с етапа на демократично 

развитие на държавата, с представата за бъдещото развитие и с възрастта на 

младия човек, би трябвало да е целта на експертите в тази област. 

Представената книга очертава три основни компонента, които трябва да 

съдържа подобно образование. Основата, върху която трябва да се стъпи е 

запознаване с проблемите на развитие на обществото и демокрацията. Това 

означава, че трябва да се разбират основните понятия и процеси в тяхната 

реалност и приложение в конкретния случай. На второ място, е необходимо 

да се осмисли подходът на разработване и преподаване, от психологична 

гледна точка. Идеята тук е да се използва психологичното знание  за 

когнитивните, индивидуалните и обществените процеси като универсални 

характеристики и да се стъпи върху хуманистичния подход, при който 

преподавателят и обучаваният се срещат като равни. И на трето място, е 

необходимо да се дадат възможните решения на очертаните проблеми чрез 

предоставяне на знания за основните понятия и процеси на обществено 

влияние и управление. 

Наложително е да се поднови отдавна прекъснатата традиция на  

изследванията върху политическата социализация. Но този път, за разлика 
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от преди едно поколение, изследователите не могат да си позволяват да 

пренебрегнат въздействието на формалното гражданско образование и 

свързаното с него училищно обучение като фактор за формирането на 

граждански мироглед на младите поколения. 
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П Р И Н О С И 
 

1. Създаване на цялостен, нов, триструктурен модел за основа на 

програми по гражданско образование, включващ актуалните проблеми 

на демократичното развитие, подходи на преподаване и теми, даващи 

решения; 

 

2. Интегриране на политическата психология в анализа и 

интерпретацията на съвременния демократичен процес в контекста на 

гражданското образование; 

 

3. Интерпретиране на актуалните политически процеси и 

проблеми през призмата на политическата психология; 

 

4. Поставяне на гражданското образование върху нов подход за 

подготовка на програми, съобразен с актуалните проблеми в 

демократичния процес.   


