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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Вид на проекта: Съвместен изследователски проект (SSH-2009-3.3.1 “Толерантност и културно разнообразие”)
Продължителност на проекта: 39 месеца (1-ви март 2010 г. - 30 май 2013 г.)
Принос на ЕС: 2,600,230 евро
Лице за контакт от ЕС: Louisa Anastopoulou - Louisa.Anastopoulou@ec.europa.eu
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За повече информация, моля свържете се с: accept.pluralism@eui.eu

Толерантност, плурализъм
и социално сближаване
В отговор на предизвикателствата
на 21 век в Европа

За какво сe отнася ACCEPT PLURALISM?
Проектът ACCEPT PLURALISM е насочен към необходимостта да се изследва и разбере
толерантността при етническото, расовото и религиозното многообразие на обществата в Европа
като се стреми да идентифицира основни послания към политиците.
По-специално проектът анализира:
– Какви видове толерантност съществуват на практика в 14 държави-членки на ЕС и една
страна-кандидатка?
– Какво означава толерантност? Каква е връзката между понятия като мултикултурализъм,
либерализъм, плурализъм и национално наследство?
– Какъв вид конфликти възникват в европейските общества по отношение на етническото
и религиозно многообразие? Какви възгледи и практики са / не са толерирани, приети и
уважавани?
– Какъв вид институционални мерки са предприемани от различните участници, когато е
налице конфликт? Колко успешни са те?
– Какъв вид политики и практики трябва да бъдат разработени за европейските общества,
за да зачитат в по-висока степен културното разнообразие?
На базата на този анализ проектът ще изработи основни послания за европейските и национални
политици, за гражданското общество и за малцинствените групи.

КАК РАБОТИ ПРОЕКТЪТ?
В последно време Европа изпитва нарастващо напрежение между националните мнозинства и
етническите или религиозните малцинства и по-специално с маргинализираните мюсюлмански
общности. В някои страни предизвикателствата са свързани повече с имигрантските групи, докато
в други те включват претенциите на местните малцинства. Именно в този геополитически контекст
проектът се присъединява към стремежа да се проучи дали европейските общества са станали
повече или по-малко толерантни през последните 20 години.
Нашата работа започва от разликата между либералната толерантност (без да се намесва в
практики или начин на живот на отделна личност дори, когато не ги одобряваме) и егалитарната
толерантност, отнасяща се до институционални разпоредби и публични политики, които се борят
с отрицателните стереотипи и реорганизират общественото пространство по начин, който приема
различията.
Проектът прави критичен преглед на минали емпирични изследвания и научната теоретична
литература по този въпрос. Освен това, ние провеждаме оригинално емпирично изследване в две
изследователски и политически области:
– Училищен живот (език, облекло и поведение на учениците; съдържание, като например
обучението по история, структурата на образователната система);
– Политика (специално представянето на малцинствените групи; (не)либерални претенции на
малцинствени групи; транснационално политическо участие).
Проектът ACCEPT PLURALISM обхваща широк кръг от европейски страни:
– Западноевропейски държави с дългогодишен опит в приемане и включване на имигрантски
малцинства: Дания, Франция, Германия, Холандия, Швеция, Великобритания.
– “Нови” страни, приемащи мигранти: Гърция, Италия, Испания, Кипър и Ирландия.
– Страните от Централна Европа, които наскоро се присъединиха към ЕС: България,
Румъния, Полша, Унгария както и Турция като асоциирана страна, все страни, които имат опит
най-вече в емиграцията, а не в имиграцията, но също така характеризиращи се със значително
разнообразие на местно малцинствено население.

Консорциумът ACCEPT PLURALISM включва 15 университета и изследователски центрове и три
неправителствени организации от Европейския съюз и Турция.
Екипът на всяка страна ще идентифицира във всяко едно от горните изследователски и ключови
политически събития от национално или европейско естество, които илюстрират различни
разбирания и практики на толерантност.
Ние изследваме лица, групи или практики:
– За които се търси толерантност, но които не следва да толерираме;
– Които не одобряваме, но които трябва да бъдат толерирани;
– Които искаме да излязат извън рамките на толерантността и да получат уважение и
признание.
В частност, във всяка страна ние изследваме:
– Кога и кой е толериран / не толериран / уважаван;
– Причините, които различните социални групи изтъкват за толериране / нетолериране /
уважаване на отделните малцинствени групи / лица и специфични практики.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Обединявайки емпиричните и теоретични данни ACCEPT PLURALISM ще създаде :
За политици и представители на гражданското общество:
– Актуален анализ на понятията за толерантност и етнически, расови и религиозни
различия, отбелязвайки съответните политики и практики в ЕС.
– Инструментариум за Индикатори на толерантността, използвайки качествени и
количествени показатели, за да се отбележи как всяка една страна толерира културното
многообразие.
За преподаватели и местните власти:
– Наръчник на идеи за толерантност и културно многообразие в Европа, който ще се
използва в горните класове на средното училище, както и от местните / националните
политици да обясняват и обсъждат проблемите на (не)толерантността и културното
разнообразие и как да бъдат решени.
За учените:
– Книга (и няколко статии в списания) върху концептуалния и емпиричен прогрес към
толерантност, плурализъм и културно многообразие в Европа през ХХІ век.

ЕВРОПЕЙСКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
Проектът има широк европейски обхват и обединява две направления за изследвания и
политики, които досега са третирани разделно: особено изследванията и политиките за местните
малцинства, както и тези за мигрантското население.
Въпреки че изследването е отдолу-нагоре и не предопределя позициите и политическите модели
на толерантност или интеграция, ние осигуряваме регионално разпространение, което обхваща
страни с различни исторически традиции, с различен опит в миграцията, с различни ситуации
по отношение на местните малцинства и дори с различни позиции по отношение на тяхното
присъединяване към ЕС и относителната им тежест в европейската архитектура.
Нещо повече, Индикаторите за толерантност, които ще разработим, ще послужат като основа
за оценка на практиките и политиките, правейки сравнение между страните, проверявайки
тенденциите към повече или по-малко толерантност и разработвайки нови политики и
институционални мерки, които насърчават плурализма и гражданското сближаване.

