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1 Понятийни уточнения 
1.1 Интеграция 
 
Най-напред трябва да се изясни какво се разбира под интеграция на една социално-етническа група в 
рамките на плуралистичното общество. При това трябва да се отбележи, че интеграцията 
 
a) се мисли идеално-целево, т.е. със съдържания, които би трябвало да дадат: 
- пълна интеграция с висока степен на изравняване на шансовете в образованието, професията, 
 жизнените условия; освен това тя трябва да се отличава с взаимно приемане на езика, вярата, 
 навиците. 
- при тази пълна интеграция всекидневното поведение на всички групи би трябвало да се определя  
 от активни усилия за взаимно разбирателство, доверие и общо спокойствие.  
 
Откъм тези идеални определения на понятието се измерват 
 
b) действителните интеграционни усилия и несполуки. 
- Дали се предприемат държавно-политически мерки и има ли предписания, които преодоляват  
 социално-икономическите разлики например в училище, в професиите, в обществения живот? 
- Дали има осъзнати или спонтанни атаки (или защитни акции) към личната идентичност при  
 всекидневни етно-социални взаимодействия и какви са степените на напрежение в различните  
 групи? 
 
1.2 Субекти на интеграцията 
 
a) При предпоставката, че всички следва да живеят в една добре интегрирана национална държава,  
 в която етническите, езиковите и верските групи имат равни права и шансове за интеграция и  
 приемем ли, че едно гражданско общество трябва да поеме своя дял в грижата за малцинствата,  
 то тогава  
 
b) субекти и двигатели на интеграцията са най-общо държавата и гражданското общество. 

 
c) Но тъй като интеграцията предполага също така интерсубективно, междучовешко поведение, тя 

винаги се мисли в субект-обектно отношение, при което всеки е както субект, така и обект на 
интеграцията.  

 
1.3 Примери за правни мерки и инструменти на интеграционната политика, които следва да 

противодействат на политическата фрагментаризация на обществото, но водят именно до 
нея 

 
- Облекчения за признаване на българско гражданство за лица от български етнически произход 

(вж. Ts 202/1) 
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- Разделение на вероизповеданията и институциите им от държавата и все пак конституционно 

закрепено прпедимство на източното православие (вж. Ts 202/2) 
- Забрана на етнически, верски и расистки политически партии при деклариран политически 

плурализъм (вж. Ts 202/3) 
- Ограничения за политическа активност на сдружения и съюзи (вж. Ts 202/4) 
- Формална интеграция вместо реална асимилация на квази-малцинства 

(Това са: а) малцинства, които се различават от мнозинството по традиция, но не показват 
особени социални разлики в сравнение с него; b) малцинства, които в определени области и 
региони са мнозинство и се държат като такова – условия за сепаратизъм) 

 
В правно-конституционен смисъл българската държава не толерира възпрепятстването на 
интеграцията. Проблемите са от исторически, социален и икономически характер; те само частично 
могат да се регулират от държавата. 
 
2. Проблемът за самоопределението и признанието 
 
При повечето народи от Балканите понякога е твърде трудно да се направи точна разлика между 
малцинства и мнозинства, тъй като има значителни различия между: 
 
a) осъзнаваната самоидентифкация на отделни индивиди и  
b) външно прилаганото определение за групата и нейните членове като признание на  

самоидентификацията. 
 
Така например 86-95% от населението се определя еднозначно според семейството, вярата или името 
си  към някоя група, но сигурността това да се признае външно от друга лежи към 65-74%. При езика 
тази разлика не е голяма – самоопределението и външното определение почти съвпадат при 85-86%, 
което ще рече, че по този белег идентификацията и признанието са най-сигурни. 
 
Индивидуалната идентификация с народ и държава чувствително се колебае между 65 и 86% от 
населението, при което и външното определение е възможно в тези рамки от 60-85%. Графика Gs 
202/1 показва твърде различни числа за малцинства в България все според критериите на различни 
организации. Колебанията са най-големи при ромите, които попадат в неопределености по три 
характерни за вътрешното и външно самоопределение важни белези - име, вяра, език. Освен това 
мнозина, които се самоопределят за българи или турци, биват определяни от самите българи или 
турци за роми (цигани) и съответно – изолирани. 
 
Картата Cs 202/1 дава представа за географското разпределение на етническите групи. Че има 
тенденции за сегрегация особено на ромите, показва следващата карта Cs 202/2- тя е на ромските 
училища с над 50% ученици-роми.  
 
2.1 Различни степени на самоопределение 
 
Таблица Gs 202/2 показва, че турците се отличават най-еднозначно по име, език, вяра и народностно 
самоопределение. Това обяснява защо и при определяне на държавната принадлежност има 
двойствено отношение към българската държава, т.е. признава се формално-правна принадлежност, 
но реалната идентификация е неопределена – за мнозина националната им държава, разбрана 
буквално-етнически, е Турция.  
 
При ромите по име, език и народностно самоопределение има като собствени, така и български – 
християнско източно православни, и турски езикови и верски елементи. Почти не се среща представа 
за самостоятелна държава. 
 
Степените на самоопределеност при българо-мохамеданите (помаците) са близки до тези на ромите, 
като особена роля все пак играе езикът. Поради това, както и поради малкия брой на населението 
това е групата с най-голяма степен на интегрираност и съответни шансове. 
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3.  Разлика между желание и действителност при интеграцията 
 
- Идеално поле на интеграцията е трудовата дейност. В България реално тя се характеризира с  
 липса на работни места, които позволяват по-висок стандарт, а също така се определя и от едно  
 традиционно йерархическо мислене по отношение на етническите групи. 
- Образованието като идеал би могло да съдейства за сливане на духовните хоризонти. В  
 действителност то се грижи да се препредават “собствените истини”. 
- Всекидневното взаимодействие между принадлежащите към различни групи изисква постоянно  
 взаимно “преминаване на границите”. В действителност всекидневието на отделните групи от  
 населението протича независимо и отделно.  
 
4. Основни фактори, възпрепятстващи интеграцията 
4.1 Бедност и безработица 
 
България е сред най-бедните страни в Европа: под границата на бедността е близо 22% от цялото 
население. При ромите обаче около 84% от тях са в тази рамки: разполагат средно с по едно евро на 
ден. Тази извънредна бедност свежда собствените им интеграционни възможности до минимум. (вж. 
Графика Gs 202/3) 
 
Причина за тази бедност е високата безработица, особено при ромите (35 до 50% от тях) и при 
турците (25 до 35%), като повечето от безработните живеят в села и малки градове. В София обаче 
безработицата е само 3 - 4%, докато средно за страната е към 11%. 
 
4.2 Ниско образование при малцинствата 
 
Началното образование в България обхваща възрастта между 6-7 и 10-11 години (1-4 клас). 
Основното образование е от 10-11 – 14-15 годишна възраст (5-8 клас), средното – от 14-15 – до 18-19 
госишна възраст (9-12/13 клас), като образованието до 16 годишна възраст е задължително.  
Разликите в образователните нива за различните групи от населението са значителни. (вж. Графика 
Gs 202/4). Например към 65 % от турците имат начално и повечето - основно образование, средно 
имат около 27%, само 3% завършват университет, а към 5% остават неграмотни.  
 
При ромите 68 % са с начално (повечето) и отчасти основно образование, около - 18% имат средно и 
незавършено средно (повечето), а само към 1% - висше, като неграмотността стига до 13%. 
 
При българите 22% са с начално и основно, около 54% завършват средно, 22% - висше, а 
неграмотните са между 1 und 2%. 
 
Образователният потенциал за интеграция е висок в средните училища, но липсата на средства и  
незаинтересоваността на родителите за образованието на децата им се явяват сериозна пречка за 
интеграция.  
 
Срещу интеграцията говори и реалната сегрегация в училищата; повечето ученици от турски 
произход са концентрирани в над 120 основни училища и 34 средни; ромите са събрани в над 350 
основни училища и 17 средни (вж. Графика Gs 202/5). Повече от 85 % от учениците в т. нар. 
“институции” (помощни училища, домове и училища към затворите) са роми.  
 
И тук личат значителните разлики между роми и турци, а също така и между тях и останалото 
население. Българите и помаците показват едни и същи образователни характеристики, както и идени 
и същи показатели в трудовата си реализация. В този смисъл българо-мохамеданите не са обект на 
интеграция и затова могат да бъдат включени в по-нататъшните сравнения изцяло към българското 
население.  
 
4.3 Социалната дистанция във всекидневното поведение на отделните групи 
 
Таблица Gs 202/6 показва, че между различните групи в България съществуват значителни 
разделения, основани на отхвърляне на другия. 
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Така например 77% от българите не биха сключили брак с ром. Същите са показателите и за турците. 
Срещу брак между българи и турци са обаче само 54 % от българите, като също така 48% от турците 
биха сключили брак с българи. 
 
Приятелство между българи и роми утвърждават 86% от ромите, ала 74 % от българите. Социалната 
дистанция между турци и роми е също по-голяма от тази при турци и българи. 
 
Подобни нагласи за отхвърляне личат и при въпроси за съседство между различните групи.  
 
Във всички случаи ромите дават значително по-ниски стойности за отхвърляне на българите и 
турците. Лесно е да се покаже, че колкото по-голяма е социалната дистанция между българи и турци 
от една страна и роми от друга, толкова по-често се стига до защитна реакция във всекидневния 
живот, което особено в градски условия води до силно гетоизиране на ромите.  
 
В осемдесетте години на 20 век тогавашното комунистическо правителство на страната се опита да 
“побългари” насилствено турското население в България, което доведе до напускането на близа 350 
000 български граждани от турски произход; те се заселиха се в Турция. След промените в 1989 
година тази политика бе прекратена, а при условията за присъединяването на България към ЕС 
мнозина турци се връщат в страната или имат двойно гражданство.  
 
 
 
5. Хипотези 
 
Интегрирането на турците в българското общество вероятно ще продължи чрез разширяване на 
политическото им представителство в държавните институции и чрез техни граждански публични 
сдружения. Трудно може да се говори за интеграция, която би заличила всякакви разлики, доколкото 
в някои области турското население е мнозинство и има водещо място там в органи на властта, 
образованието и духовния живот. При определени обстоятелства са вероятни автономистки 
тенденции.  
 
Интеграцията на ромите е изключително проблематична и двустранно затруднявана. Ниското 
образование и безработицата, маргинализацията на голяма част от ромското население изглежда се 
използва от ромски елити за техни цели. Напоследък има и резки политически отговори от българска 
страна в засилване на националистически тенденции, насочени най-вече срещу ромите. Държавната 
политика за интеграция на ромите се оценява нееднозначно от българите. Над 38 % от тях смятат, че 
проблемите с ромите могат да се решат чрез изселването им. Както личи от таблица Gs 202/7 дори 1/3 
от българското население не допуска погребване на роми в българско гробище.  
 
Относително малката група на българо-мохамеданите е отдавна интегрирана и трудно може да бъде 
отличена от мнозинственото население, освен във верски смисъл. Последното рядко е имало 
решаващо значение за съвместния живот на различни групи в България.  
 
Много от трудностите, които стоят традиционно по пътя на за превръщането на България в етнически 
“хомогенна национална държава”, ще загубят своето значение при приемането на страната за член на 
ЕС, когато тя ще стане част от етнически и верски разнообразен съюз. Във всеки случай обаче 
проблемите на социалната и икономическата дистанция между отделните групи ще се променят едва 
тогава, когато рязко се подобри стопанското положение на страната и се осигурят достатъчно 
условия за достъп на всички групи до всички образователни и професионални равнища.  
 
_______________________________________________ 
Превод от немски:  Димитър Денков 
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Съответните графики, таблици и карти се намират в Материалите към Тема 2 на COMCULT. 


