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Резюме. Анализирани са някои социалнопсихологични аспекти на взаимоотношението между увеличаващото се разнообразие и мултикултурно присъствие в Европа и колективните нагласи и
представи на европейците относно кризата и свързаните с нея проблеми. Използвани са данни, събирани чрез Евробарометър през 2012 г. по въпросите на кризата и отношението на гражданите
на ЕС към нейното развитие и последици. Очертани са някои общи тенденции, както и различия
между отделните страни, в нагласите и очакванията на европейските граждани.
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Глобалната криза, продължаваща през последните няколко години, засяга всички
значими страни на живота на обществата, при това нейното въздействие е придружавано, засилвано или насочвано по
определени линии и от други развивани
тенденции. От ранга на такава ярка и значимо влияеща тенденция е разнообразието
– етнонационално и културно. Миграциите, високата мобилност в световен план,
а в европейските страни и улесненото
преминаване на граници, са основен фактор за увеличаване на етнонационалното
и културно разнообразие. От една страна
личността се идентифицира с повече общности, а от друга страна, идентификацията
с мнозинството, с нацията, се свързва с отрицателни нагласи спрямо малцинствата.
Социалният факт на глобално разместване
на голям брой хора чрез многократно уве-

личената масова мобилност се превръща
все повече във фактор от най-висока значимост. От своя страна по-голямото разнообразие, до което европейският гражданин има достъп и контакти, намаляват
положителните вътрегрупови нагласи, но
разширяват репрезентациите спрямо други групи и култури. Последното се доказва в редица изследвания, на база на тезата
за депровинциализацията (Pettigrew,1998,
Verkuyten, Thus, Bekhuis, 2010). Подобни
феномени не би могло да бъдат обхванати в обема на настоящия материал, затова
тук ще стане дума главно за конкретните
факти относно развитието на колективни
представи и нагласи в Европа в контекста
на кризата и за възможните линии на развитие на междугруповите отношения на
европейско, т.е. наднационално равнище.
В разширяваща и интегрираща се Европа,

