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Писмена позиция 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТЕНИТЕ – ДА ИЗГРАДИМ БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА  

Германският федерален президент Франк-Валтер Щайнмайер вече се оплака на 3 октомври 

2017 г. от "новите стени на разочарованието и гнева" и призова: "Трябва да премахнем 

стените на непримиримост".  

Като част от проект „СТЕНИ“ по мярка „Европейска памет за миналото“ бяха проведени 

дебати по тази тема с представители на политиката и образованието, заедно с граждани от 

всички поколения в Люнебург, Йена, Атина, Плевен и Мехелен. 

Към споменатите НОВИ СТЕНИ в участващите по проекта държави и в Европа се числят: 

- Страхът от чуждото и чуждия 

- Увеличаващ се брой на гражданите с радикално-десни настроения 

- Непримиримост 

- Загуба на доверието в политиката и партиите 

- Дезориентация 

- Нерешените катаклизми на 90-те години 

- Демократична промяна 

- Атаката срещу свободата на печата 

- Неразбираеми икономии в някои страни 

- Нерешен проблем с пенсиите в някои страни  

Тези НОВИ СТЕНИ могат да се  нарекат още стени на страх, на отчаяние и омраза. Историята 

показва, че стените физически и символично разделят и изолират хората. И учи, че 

конфликтите, които стоят зад тях, са "паркирани" зад тази стена / стени и не са решени.  

Представителите на политиката и образованието, както и участващите граждани, изразиха 

следните предложения за преодоляване на НОВИТЕ СТЕНИ в страните:  

- Образоване по демокрация 

- Критично отразяване и класификация на информацията (например фалшиви 

новини) 

- Формиране на отговорни граждани (способност да критикуват, със собствено 

мнение)  

- Нужда от „Примери – Визия“ за ЕВРОПА 

- Развитие на толерантност 

- Медиите трябва да поемат сериозно отговорността си  

- Уважаване и укрепване на правата на човека 

- Образование за противопоставяне на расизма - популизма  

- Засилено изучаване на предметите история и политика - политически дебат с 

млади граждани  
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- Историята на възпоменанието вече трябва да бъде включена в началните 

училища в различните дисциплини (история, религия, ценности и норми и т.н.)  

 

За тези НОВИ СТЕНИ е нужна цяла Европа, нужен е обмен, който допринася за 

международната общност и насърчава европейската идентичност. Национализмът помага 

малко тук. Става дума за обща Европа, която разбира тези стени като предизвикателство и 

загриженост.  

От историята може и трябва да се учи. Стените трябва да паднат. Ето защо тези проекти със 

и за гражданите са толкова важни.  
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