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система във Великобритания. И ако за последната доминиращ фактор е преобладаващият евроскептицизъм, то за българите
е очевидно обратното – позитивната представа за развитието на Общността и предпочитания да се осигури социална защита
на наднационално равнище. До голяма степен е вероятно обяснението на този факт и
с недостатъчно положителен опит в сферата на социална осигуреност в страната.
Към краткото изложение на вторичния
анализ на данните от Евробарометър 2012
изводите общо съдържат следните пунктове:
○ продължават и преобладават сред европейците песимистичните представи и
очаквания относно развитието на кризата, а подобна продължителна кризисна
обстановка води до увеличаване нива
на тревожност и стрес, на песимизъм и
депресия, които могат да се превърнат в
трайни психични състояния;
○ формира се широка масова наднационална споделеност на представи и нагласи относно ролята на ЕС в кризисни
периоди и ситуации;
○ сходни очаквания за общо развитие на
важни институционално организирани
служби за подпомагане при критични
ситуации, бедствия и др, а също и в социалния сектор;
○ изброените дотук по-важни пунктове
насочват към очертаването на необходимост от задълбочени изследвания на
разностранното развитие на взаимовли-

янието между увеличеното етнонационално разнообразие и нагласите за колективно, национално и наднационално
справяне с тежки социалноикономически предизвикателства на съвременното
обществено развитие.
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Diversity and Development of Collective Ideas
and Attitudes During Crisis in Europe
Yolanda Zografova
Abstract. Social psychological aspects of the correlation between the increasing diversity and multicultural
presence in Europe are analyzed, as long with EU citizens’ collective attitudes and notions about the crisis
and its surrounding problems. The analysis explores Eurobarometer data, collected in 2012 and related to
crisis issues and EU citizens’ attitude toward its development and consequences. General tendencies have
been outlined, as well as differences among countries in attitudes and expectations of the citizens of the EU.
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