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Увод 

 

Традиционно силният евроскептицзъм в скандинавските страни (Дания, Норвегия, 

Швеция и Финландия) е интересен обект на изследване и от особено важно значение е 

неговият интензитет и каква посока на развитие той ще поеме. Настоящото изследване отива 

и по-далеч, като проследява какво е отражението на евроскептицизмa върху партийните 

системи на страните и какви са неговите особености. Влиянието на скандинавските страни 

в ЕС все повече нараства, тъй като те много бързо извървяха преход от селски страни към 

индустриализирани и урбанизирани градски общества. По този начин те дават своето 

значение и пример чрез немарксисткият вид социализъм  и обществото на благоденствието. 

Всичко това превръща този регион в интересен обект на изследване. Предизвикателствата 

са още по-големи ако се вземе под внимание силната взаимосвързаност между страните, 

както и всеобщият прагматизъм и функционализъм, който доминира. 

Основна цел на изследването е да докаже, че евроскептицизмът е съществен 

политически фактор в изброените страни. В следствие на това, партийните системи на 

страните биват силно повлияни, а от друга страна наличието на евроскептицизъм дава 

своето отражение и на европейско ниво и определя посоката на интеграционния процес. 

Проявяването на скептизицъм увеличава възможностите за замразяване на интеграцията 

при някои страни, а при други би могло да се стигне и до дезинтеграция.  

Настоящото изследване проследява интеграционния процес на скандинавските 

страни в ЕС, където обект на изследване ще бъдат Дания, Швеция, Финландия и Норвегия. 

Tези страни са доста различни по отношение на интеграцията си към ЕС. Финландия участва 

и в общата валутна политика на Съюза за разлика от Швеция и Дания. Дания пък се ползва 

с четири изключения от договорите на ЕС, което я прави особен случай на изследване, а от 

своя страна Норвегия два пъти отказва да се присъедини към ЕС и процесът на интеграция 

все още е в процес на утвърждаване. Въпреки разликите, това което обединява 

скандинавските страни е регионалният скептицизъм към ЕС както и това, че те са склонни 

да проявявят затрудненията, които интеграцията изпитва. Дори ако критериите за 
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интеграция към ЕС се отнасят до приемане или неприемане на някои договори, то на 

национално ниво общественото мнение и партийните системи изглеждат силно повлияни от 

отношението към ЕС. Може да се говори за един нов вид кливидж1, който устойчиво 

присъства в политическата система на скандинавските страни и я повлиява силно. 

Последното е най-изразено в Норвегия. Втората основна задача, която това изследване си 

поставя е да проследи влиянието на евроскептицизма в региона върху партийните системи 

на отделните страни. 

 В обобщение, настоящото изследване ще има за цел да отговори на два основни въпроса. 

Първият е какви са основните причини за прояваята на евроскептицизъм в гореизброените 

страни, и вторият по-какъв начин той се отразява върху партийните им системи. Основно 

намерение е разработването на темата в по-широк спектър и обогатяване на научната 

литература.  

 

Избор на научен метод 

 

 Изледването ще използва т.нар. “process tracing technique”2. Тази научна техника 

спада към качествените методи на изследване. Тя предоставя възможност за създаване и 

тестване на теории, за тестване основния контекст и за извеждане на кохерентни изводи. 

Този метод изглежда най-подходящ за подобно изследване поради добрата възможност да 

се изследва интеграционния процес като променлива. Ще имаме възможност да се връщаме 

в самото начало и да очертаем основните важни точки в процеса на интеграция. 

Както Александър Джордж и Андрю Бенет твърдят предимство на този метод е, че 

той провежда задълбочен анализ на съответен обект, като го разглежда из основи и се 

съсредоточава изцяло в неговите вътрешни измерения в конкретния контекст (Bennett, 2008, 

702-21). По този начин се акцентира върху самия процес, а не върху външни влияния, които 

биха могли да го направляват. За последното допринася и процесът на “soaking and poking” 

(Fenno, 1978, 40), който можем да преведем от английски език като "просмукване и 

промушване" на дадено явление. Той ясно показва силен стремеж към задълбочен анализ. 

                                                           
1 От фр. clivage, в политическата наука - разцепване на избирателите в противопожни блокове. 
2 Методологична техника за проследяване в дълбочина на даден процес, който е обект на изследване. Тя 

спада към качествените изследвания. 
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 За да проследи процеса на интеграция в ЕС изследването ще очертае основните 

стъпки, което ще ни позволи да наблюдаваме промени и цикли в анализа. Ако трябва да се 

обясни казаното до тук с езика на променливите, тази техника поставя следния въпрос: по 

какъв начин променливата Х създава условия, които довеждат до съществуването на Y? 

Като приложим последното към темата на изследването въпросът става следния: по какъв 

начин процесът на интеграция създава евроскептицизъм? И вторият въпрос, на който този 

метод ще потърси отговор е: по какъв начин евроскептицизмът се отразява върху 

партиийните системи в скандинавските страни и тяхните решения? 

 Този качествен метод има за цел да изследва даден процес като свързва независимата 

променлива с резултата на зависимата. Ако променливите се опрерационализират в темата 

на изследването, то независимата променлива ще бъде интеграцията към ЕС, а зависимата 

ще бъде скептичното отношение към интеграционния процес. Средствата, които ще бъдат 

използвани за целите на анализа са както теорията на европейската интеграция, така и 

реалните политически процеси в изброените страни. Обект на изследване ще бъдат 

евроскептичните партии и тяхното влияние върху политическия и обществен живот. Като 

допълнителни методи за анализ са използвани политически документи, договори, 

академична литература и вторичен анализ на изследвания. 

 

Съдържание на дисертационния труд 

 

 Структурата на дисертацията се определя от поставените задачи. За да се изясни 

понятието евроскептицизъм, трябва да се разбере характера на европейския интеграционен 

процес, т.е. какво се разбира под европейска интеграция и какво в нейните рамки би 

следвало теоретично да се осмисли като евроскептицизъм. Оттам на второ място конкретно 

как тези виждания се отнасят към обществените нагласи в избраните страни по повод на ЕС 

и как тези обществени нагласи се отразяват върху политическия процес, схващан като 

партийни действия и вземане на решения. На всичко това съответстват три глави и 

заключение. 

Първата част има за цел да представи основният теоритичен дебат в областта на 

европейската интеграция и да въведе в базисните академични изследвания. В тази част се 

разглеждат двете най-влиятелни теории в обастта на интеграцията, които в най-голяма 
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степен оформят облика на ЕС-междуправителствения подход и теорията на 

неофункционализма. Въпреки че в научната литература съществуват и други влиятелни 

теоретични направления като теорията на федерализма, управлението на много нива и др., 

тук детайлно са разгледани двете основни противоположни теории, които имат най-силно 

влияние и се радват на най-много съмишленици. Въведението в този теоритичен дебат 

предостави база за дефиниране на явлението евроскептицизъм и анализирането на някои 

теоритични аспекти, които то съдържа. По този начин по-лесно може да се определи мястото 

на скандинавските страни в този дебат и да се очертаят основните сфери, в които те са 

склонни да проявяват скептицизъм. 

В тази част  се разглеждат и понятията евроскептицизъм и европрагматизъм, където 

те са и дефинирани. Европрагматизмтът е от изключителна важност за изследането, тъй като 

той по-добре описва отношението на скандинавските страни към интеграцията в ЕС 

отколкото чисто скептичните нагласи. Успоредно с това, се поставя аналитичната рамка с 

основни фактори, които характеризират евроскептицизма и европрагматизма. Освен тези 

понятия, в тази глава се включва и теорията за кливиджите развита от С. Рокан и С. Липсет, 

като се предствят основните им идеи и дефиниции. Въвеждането на понятието кливидж 

предоставя добра основа за последващият анализ. Ще се проследи в кои страни 

разделението е значително и в кои не може да се заключи, че подобни кливиджи 

съществуват. 

 След дефинирането на евроскептицизма и очертаването на неговите параметри за 

всяка от страните, втората глава се концентрира върху другите централни въпроси- 

общественото мнение в скандинавските страни по въпросите за ЕС и отражението на тези 

въпроси в партийните им системи. Извършва се задълбочен анализ на общественото мнение 

във всяка една от страните, тъй като европейската интеграция далеч не може да се разглежда 

изолирано като процес случващ се в националните или европейските институции. 

Последното изключително точно се отнася до скандинавските страни, където „общество“ е 

магическата дума за държавна и международна политика.  

За да може в дълбочина да се разгледа позицията и отношението на обществата в тези 

страни, изследването използва по-обширна времева рамка с цел да проследи как 

общественото мнение се развива в различните периоди. Началният период обхваща 

изследвания проведени през 1972 г. и 1973 г., когато протичат основните дебати най-вече в 
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Дания и Норвегия за присъединяването на страните и оценка на първите години от 

членството на Дания. Въпреки, че основно тези дебати се отнасят до Дания, то безспорно и 

в останалите страни обществото е ангажирано и повлияно от факта, че за пръв път 

скандинавска страна се присъединява към Европейската Общност.  

 Следващия период обхваща годините 1984-1985 г.  Този период е богат на важни 

събития особено за Дания. Страната е на прага на референдум чрез който ще реши дали да 

приеме Единният Европейски акт и множество дебати относно бъдещето й в Общостта 

протичат на политическо и социално ниво. Продължава се с годините 1992 г. и 1993 г., 

когато дебатите около Маастрихткия договор са широко разпространени из цяла Европа. 

Дания трябва да направи своя избор, като подложи приемането на този договор на 

референдум. Въпреки това, голяма е ангажираността и в останалите скандинавски страни, 

като в Норвегия нов референдум за евентуално присъединяване към ЕС се провежда през 

1994 г., в Швеция и Финландия също. Разглеждат се и промените, които настъпват през 2003 

г., като в този период водещо място заема темата за присъединяването към Еврозоната най-

вече в Швеция, но и Финландия. Следващата спирка е през 2007 г., когато ЕС продължава 

своето разширяване с присъединяването на България и Румъния и най-накрая изследването 

проследява последните години 2012 г. и последните събития от 2015 и 2016 г., включващи 

дебатите около Брекзита и оказващи силно влияние до настоящият момент. Например през 

2015 г. се провежда референдум в Дания за преразглеждането на изключенията на Дания в 

областта на правосъдието, като това води след себе си сериозни дискусии по темата ЕС и 

бъдещето място на Дания според новите реалностти. 

 Третата глава разглежда влиянието на евроскептицизма върху партийните системи 

на четирите страни, до колко такова влияние наистина съществува и какво е неговото 

значение. За тази цел се разглеждат евроскептичните политически сили и движения, тяхните 

програми и какво е влиянието им както сред обществото, така и на политическо ниво. В 

дълбочина се представят основните проблеми, които политическите сили агрегират в 

програмите си относно въпроси за интеграцията в ЕС и по какъв начин се различават или 

наподобяват в отделните страни. Този обзор ще даде възможност да се оцени в кои страни 

има по-голямо разделение и каква е обществената ангажираност по тези теми. Тук може да  

се анализира различната степен на влияние и в къде влиянието на евроскептицизма върху 

партийната система е устойчиво (обхващащо по-дълги периоди от време) и приемащо 
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конфротационен облик както в обществото, така и в партийните програми.  Изследването се 

опитва да изведе какво е значението на ЕС и дебатите около членството в партийния и 

обществен живот на страните. 

 Освен партиите, които са инструментите за вземане на политически решения, обект 

на третата глава са също и самите политическите решения в областта на европейската 

интеграция, като се разглеждат в исторически план и в различните интеграционни етапи. 

Ще се проследи по какъв начин общественото мнение се е отразявало в политическите 

решения, какви решения се взимат и днес и каква е тенденцията в бъдеще. Тази глава следва 

логичен преход от втората глава (в нея е представено значението на общественото мнение в 

страните) към реалния политически процес упражняван е лицето на политическите сили и 

взетите решения на управленско ниво, които имат най-голяма тежест и значение в бъдеще. 

В структурен план страните ще бъдат представени по отделно започвайки с Дания, след това 

Норвегия, Швеция и Финландия. Всяка една има своите интеграционни особености, но по 

този начин се предоставя възмжоност за обобщение в кои области тяхните интереси се 

припокриват и в кои се различават. 

 Заключението обобщава представената информация и извежда основни изводи до 

които изследването достига. Тук се систематизират отговорите на основните научни 

въпроси, които са обект на проучване: нивото на евроскептицизъм в скандинавските страни, 

какви са неговите измерения, по какъв начин се различава във всяка страна, какво влияние 

има той върху партийните им системи и в какви политически решения намира отражение. 

 Първият извод до който извършеното изследване достига е, че разгледаните 

скандинавски страни предпочитат междуправителствения подход като успешна 

интеграционна политика. Отдаването на суверенитет в някои ключови области, които 

изначало се управляват на национално ниво представлява пречка в задълбочането на 

европейската интеграция. Това важи с пълна сила за Норвегия и именно тук се крие 

причината страната да не се присъедини към ЕС. Дания и Швеция стопираха този процес, 

като чувствително място за тях се оказа националната валута, а за Дания политиките на 

гражданството, правосъдието и вътрешните работи, както и общата политика на сигурност 

и отбрана.  Въпреки, че страните имат различни политически стратегии и няма как да се 

говори за неофункционализъм що се отнася до скандинавските страни и тяхните 
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интеграционни интереси и междуправителственият подход ще бъде основна бъдеща 

тенденция при интеграцията на Норвегия, Дания и Швеция. 

 Вторият основен за изследването извод е, че обществата в скандинавските страни са 

далеч по-скептични отколкото политическите партии и политическите решения по 

въпросите за ЕС. Изложената статистика показва, че съществува сериозен евроскептицизъм 

сред обществото, който в случаите с Норвегия и Дания е и доста постоянен във времето и 

не търпи сериозни флуктуации. От друга страна общественият евроскептицизъм в Швеция 

и Финландия се засилва в последните години (2015 г. до днес) от членството, като за 

сравнение през първите такива очакванията за ползи от присъединяването към ЕС са доста 

по-големи. Въпреки сериозната обществена подкрепа, която изисква промени в статусът на 

страните-членки и неотложни реформи на политическо ниво ситуацията е доста по-

различна. Въпреки, че евроскептичните партии и движения са оказвали важно влияние 

(както при формирането на общественото мнение по въпросите за ЕС, така и за определяне 

изхода на гласуването за въвеждането или не на дадени политики, присъединяването или не 

на страните към дадена сфера на сътрудничество), то те не успяват да допринесат за значими 

политически решения, които да са гласувани, приети и имплементирани на национално 

ниво. 

 Успоредно с нарастващия евроскептицизъм в последно време се появяват политически 

по-влиятелни партии като Датската народна партия, Партията на шведските демократи и 

Партията на Фините, които имат за цел да защитават националните ценности и това 

автоматично ги поставя в опозиция на ЕС. Tези партии биха желали да инициират сериозни 

реформи, а в случаят с Финландия дори инициирането на референдум за напускане на 

страната от Съюза. Тяхните предложения остават блокирани на политическо ниво от 

останалите партии и до този момент не се дава възможност официално общественото 

мнение да изрази позиция по тези въпроси. 

 Увеличаването влиянието на евроскептичните партии в партийните системи на страните 

довежда до засилване на цялостният скептицизъм в управлението, защото в търсенето на 

консенсус проевропейските партии стават по-скептични, а скептичните партии стават още 

по-крайни. Въпреки това е изключително важно да отбележим, че засилването на 

обществения евроскептицизъм продължава да нараства и такава е и тенденцията за в 

бъдеще. Влиянието на евроскептичните партии в партийните системи на страните особено 
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в настоящият момент е силно, но за момента няма реално отражение и не е материлизирано 

в политически решения. Тази тенденция обаче нараства и усложнява политическите 

отношения в управлението. Това би могло да доведе до сериозни реформи и решения. 

Подобен процес и промяна отнема време и ще наблюдаваме редица събития в бъдеще. 

 Във връзка с настоящите промени в ЕС свързани с Брекзита много дебати поставиха 

въпроси относно бъдещето както на Дания, така и на останалите скандинавски страни в ЕС. 

На базата на разгледаните въпроси, изследването достига до извод, че едва ли пред 

страните предстоят сътресения като Брекзит и категоричното им напускане на ЕС, а 

по-скоро сериозни реформи в ЕС. Ще се стигне до реформи и твърде вероятно е самият ЕС 

да се реорганизира и промени като организационна структура. До голяма степен гъвкавата 

политика на скандинавските страни към ЕС е свързана именно с понятието, което бе 

въведено по-горе „европрагматизъм“. Самият Брекзит също предполага един модел, който 

се доближава до този на Норвегия, като избор за интеграция. Прагматизмът личи в това, че 

страната се съобразява с общественото мнение, а политическия елит си сътрудничи само в 

области изгодни за нея в международен план. 

 Следващият основен извод, до който проучването достига е, че евроскептицизмът като 

понятие не е най-точното, което описва скандинавските страни, а по-скоро тяхният 

прагматизъм. Скептицизмът отстъпва място на прагматизма в сферите в които 

сътрудничеството между страните наистина води до ефективни резултати и въпреки 

компромисите, които трябва да бъдат направени в името на интеграцията, разумността 

надделява над противопоставянето. Скандинавските страни са изключително 

функционални и ако една фукция би могла да се изпълнява по-успешно на международно 

ниво отколкото на национално, то безусловно това ще бъде и правилният избор според тях. 

Тази логика важи с пълна сила и за обратното, ако националната държава се справя по-

добре, както е Норвегия например, то необходимост от членство наистина не е на дневен 

ред, особено ако се включат и задълженията, които произлизат от него.  

 Този прагматизъм е надделявал през всички интеграционни периоди и за в бъдеще би 

могъл да окаже влияние дори и в случай на дезинтеграция, ако това е прагматично за 

страните. Въпреки това разбира се този прагматизъм би могъл да се доближава до 

евроскептицизма в определени ситуации и до еврооптимизма в други, но безспорно важното 

е да подчертаем, че тези промени се диктуват от един разумен, логичен и премислен процес. 
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За да избегнем генерализациите обаче, изследването отива по-далеч и се опитва да 

стратифицира тези страни не само като европрагматични, но и да ги разположи върху 

евроскептично-оптимистичната скала, като в някои случаи наистина европрагматизмът 

най-вече преобладава. 

В този ред на мисли, въпреки че някои смятат, че Дания прилага „мек скептицизъм“ 

към ЕС, то ако се вземат под внимание количествените и качествените измерения на датския 

скептицизъм, по-скоро страната попада в отделна категория, която не спада към нито една 

от двете. Ако се приеме, че най-крайната граница на „твърдия“ евроскептицизъм е оттегляне 

от членство, то Дания не би желала такова, но и определено не може да се каже, че желае и 

цялостно присъединяване. Резултатите от рефередума потвърждават нежеланието за пълно 

членство в областа на правосъдието, а по другите въпроси за момента дори не се обсъжда 

провеждане на референдум. Ако трябва да се определи дали Дания е евроскептична или по-

скоро прагматична спрямо ЕС, то по-скоро е прагматична тъй като страната ясно избира 

между отделните политики на Съюза. Прагматичността се проявява силно в стремежа за 

икономическо сътрудничество и в ограничаването му по въпроси засягящи националният 

суверенитет. 

 За разлика от Дания, Норвегия би могла да бъде причислена към „твърдия“ 

евроскептицизъм. Норвегия е до толкова евроскептична, че все още не проявява интерес към 

пълно членство, особено ако вземем в предвид законодателството, което пряко я ограничава 

и предизвиква силно обществено неодобрение. Поради тази причина може да се твърди, че 

в норвежкия случай се наблюдава твърд евроскептицизъм, който определено надхвърля 

датските параметри. Докато Дания бе класифицирана като прагматична, то Норвегия би 

могла да бъде определена като твърдо евроскептична. 

От друга страна Швеция исторически е сред най-проевропейско настроените страни 

в Скандинавия и по-скоро запазва своята умереност и неутралност по редица въпроси 

свързани с ЕС, отколкото да демонстрира по-крайно скептично отношение, както своите 

съседи. Безспорно толерантността и умереността на шведите са качества, с които са 

известни и често са оценявани като предимство. Но дали те не прикриват истинските си 

убеждения е друг често поставян въпрос. Особено в последните години (от 2015 г. насам) 

обществените настроения се засилиха значително и този еврооптимизъм все повече 

отстъпва място на мекия евроскептицизъм. Швеция отказва да се присъедини към 
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Европейския валутен съюз. По този въпрос се свиква референдум през 2003 г., когато се 

отхвърля въвеждането на еврото с мнозинство от 55.9 %. Нежеланието за присъединяване е 

основно предопределено от възможноността за държавен контрол върху монетарната 

политика. По този начин, страната ще има възможност да поддържа ниски лихвени 

проценти, ниско ниво на безработица и по-висок растеж за разлика от този в Еврозоната. 

Бихме могли да обобщим, че в Швеция към днешна дата преобладава един „мек“ 

скептицизъм, тъй като негативното отношение се засили през последната година, но през 

по-големия период от членството си тя е по-скоро прагматично-неутрална.  

 Що се отнася до Финландия, дискусиите за един потенциален референдум говорят за 

проявата на сериозен скептицизъм, който или дълго време е бил подтискан или се засилва 

мащабно и бързо в последните години. Поради този нарастващ скептицизъм може да се 

заключи, че макар Финландия да бе една еврооптимистична страна преди присъединяването 

си в ЕС и в началните години от членството, то в момента тя може да се разглежда като все 

повече европрагматична страна, защото оценява колко сериозни са загубите от членството. 

Финансовата криза през 2007 г. определено засили скептичните отношения и те 

продължават да се разгръщат, тъй като страната не може да заздрави икономиката си и до 

днес. Точно в този момент силно се усети липсата на суверенитет и независимост по 

отношение на толкова важни държавни механизми като валутата. В този ред на мисли може 

да се заключи, че в настоящия момент Финландия проявява т.нар. "мек скептицизъм", който 

има реалния потенциал да се превърне в по-твърд.  

Следващият извод до който изследването достига е, че  общественото разделение е 

до толкова силно в Норвегия по въпросите за ЕС, че това води до формирането на 

кливиджи. Първият кливидж е териториален и разделя градовете и североизточните части 

на Норвегия срещу северозападните. В северозападните части преобладава скептично 

отношение. Вторият кливидж е промишлен и той е изражение на противоречието между 

търговията и производството от една страна и дребните производители от друга. Третият 

кливидж е социално-културният и обобщава противоречието за това каква е доминантната 

култура в Норвегия, дали тя е атлантическа или перифериийна, като в най-често е 

асоциирана с атлантическата. Основните причини за евроскептицизъм са 

постиндустриалните ценности, политическата култура и силната принадлежност на 
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норвежците към селото. По този начин членството в ЕС е разглеждано като заплаха за 

националния суверенитет и независимост. 

В останалите страни не би могло да се заключи, че съществуват толкова силно 

откроими кливиджи, единствено си струва да споменем Финландия, където фермерите и 

самите са силно евроскептични. Тъй като те възприемат интеграцията като сериозна заплаха 

пред традиционния им начин на живот и към обезличаване и асимилиране на самската 

култура. И докато фермерите имат своето политическо влияние чрез Партията на центъра и 

използват всички възможни средства, за да възпрепятстват членството, то самската общност 

няма реални политически механизми с които да осъществят влияние. Това дава отражение 

в разцепването на политическия център на страната, което е традиционен кливидж 

(Tiilikainen, 1996, 120-122). От друга страна в Дания също се наблюдава сериозен кливидж 

между обществото и политическите сили. Докато последните подкрепят интеграцията, то 

обществото се противопоставя на редица политики и е основна спирачка. Основен кливидж 

пък в Швеция е противопоставянето между по-големите градове срещу по-малките населени 

места, като последните се противопоставят по-остро на интеграцията. Най-сериозни 

кливиджи разделят норвежкото общество и това обществено разделение ще продължи да 

възпрепятства възможностите за интеграция на страната към ЕС. За момента не се 

прогнозира нови кливиджи да бъдат формирани, тъй като гореизброените са доста трайни и 

по-скоро ще продължат да преобладават. 

При анализиране на партийното пространство на скандинавските страни се вижда 

типология на скептицизма по отношение на ЕС. Разликата между твърдия и мекия 

евроскептицизъм, че първите се обявяват за категорично напускане на страната от ЕС 

докато вторите за необходимост от реформи в ЕС. Въпреки това мекият и твърдият 

евроскептицизъм е безотносителен по координатата ляво-дясно. Още повече силно 

впечатление прави, че левите партии, които са традиционно проевропейски и 

интернационални през последните десетилетия стават крайно евроскептични и своеобразно 

се консервират с цел да запазят постигнатите от тях привилегии на наемния труд в рамките 

на социалната държава. По този начин дори защитават националистически идеи. 

В политическите системи на скандинавските страни се наблюдава именно тази 

изключително интересна особеност, възникнала в следствие от членството на страната в ЕС. 

Основен извод до който изследването достига е, че левите партии всъщност са 
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евроскептични. Това изглежда доста необичайно, тъй като както споменахме традиционно 

те се обявяват за интернационално сътрудничество и имат положително отношение. За да 

се запазят обаче социалните придобивки в обществото и за да се защити държавата на 

благоденствието (левите партии виждат значителна опасност за тях в лицето на ЕС), те 

започват да се превръщат в консервативни обявявайки се против външната намеса и 

промяната, която тя би могла да предизвика и борейки се изцяло за запазване на 

политическият им модел и засилване ролята на социалната държава. Последното 

автоматично се противопоставя на все по-обхватните правомощия на ЕС и директния ефект 

на неговото право. Например лявата партия в Швеция е изключително важен фактор в 

шведската политическа система и има дълга традиция. По отношение на евроскептичните й 

нагласи, тя безспорно е една от най-сериозните противници на интеграцията към ЕС в 

Швеция и чрез своята успешна кампания „Не на ЕС“ (проведена през 90-те години на 

двадесети век), партията успява да спечели голям процент от обществената подкрепа. 

Подобни леви партии съществуват и в останалите изследвани страни. 

От друга страна възникват сериозни националистически партии от дясно, като 

Датската народна партия и Партията на фините остро критикуват ЕС. Това явление разбира 

се не се отнася само до Скандинавия, ами до цяла Европа. По този начин евроскептичните 

нагласи са разпространени както в лявото, така и в дясното политическо пространство. Но 

евроскептичното ляво безспорно е силно обвързано със защитата и развитието на 

социалдемократическата държава и бидейки ярък повод за гордост на скандинавските 

общества и леви и десни се втурват да я защитават срещу външна намеса. 

В обобщение може да се достигне до извода, че евроскептицизмът винаги е бил важен 

фактор в скандинавските страни, разбира се в някои периоди преобладаващо по-силен от 

други. Това изследване ни представи какви са приликите и разликите между отделните 

страни и по какъв начин се различават тяхните мотиви за интеграция и пътищата за 

осъществяването йм в ЕС. Въпреки, че тези страни исторически са силно взаимообвързани, 

то може да се види, че трудно бихме могли да ги сложим под един общ знаменател по 

отношение на политиката си към ЕС.  

Това което продължава да ги обединява е нордският социален модел, който е умело 

развит и въведен в практиката изключително успешно, именно в четирите страни. Този 

модел придобива все повече значимост и се превръща в символ на Скандинавия, която е все 
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по-асоциирана и възприемана, като регион на благоденствието. Политическите партии и 

обществата са единодушни, че този социален модел е изключително добър пример, който 

трябва да се поддържа и развива и за много леви партии, както и за десните ЕС се разглежда 

като заплаха пред скандинавското общество.  

Основна цел на изследването бе да покаже, че евроскептицизмът е важен 

политически и обществен фактор в скандинавските страни и е бил двигател на редица 

промени и събития в политически план. То предостави възможност да се проследи 

интеграцията на изследваните страни-Дания, Норвегия, Швеция и Финландия, както и да 

разгледа евроскептичните партии и движения в тях и влиянието, което са имали в 

исторически и настоящ план. Партийната картина далеч не е достатъчна и за да придобием 

по-широка представа разгледахме и обществените нагласи. 

От казаното до тук може да се заключи, че евроскептицизмът наистина е по-силен 

сред обществото и не намира днес силно отражение в политическите решения и позициите 

на партиите. Все още важни решения като реформи в ЕС или свикването на референдум за 

напускането им се блокират на политическо ниво. Но трябва да се отдаде значение, че в 

настоящият момент и в трите страни-членки има такива предложения инициирани именно 

от парламентарно представени партии с нарастващо обществено влияние. Именно този факт 

създава предпоставки за очертаваща се тенденция, в която евроскептицизмът се превръща в 

основен фактор. В съвременните политически системи на скандинавските страни това 

безспорно ще води след себе си до реформи в ЕС, които в бъдеще трудно ще бъдат избегнати 

особено при наличието на сериозна обществена подкрепа. 

 

Приноси в дисертацията 

1. Евроскептицизмът и въпросите свързани с интеграцията в ЕС предизвикват 

научен интерес и различни негови аспекти биват обстойно разглеждани. Не често 

срещан обект на изследване обаче са скандинавските страни. Може би това се 

дължи на спецификата на региона, която изисква по-широко разбиране на 

историята, езикът, политиката и нравите на скандинавците.  

2. Съществуват локални проучвания, които обобщават в себе си конкретен 

случай/страна на изследване и нямат за цел да покажат една по-широка картина 

за региона. Това изслeдване представя един цялостен поглед върху 
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интеграционния процес към ЕС на изброените скандинавски страни, като се 

съсредоточава както върху разликите им, така и върху приликите. Въпреки 

различията на тези страни, изследването цели да разгледа обединяващия фактор 

за всички, който се проявява в различна степен във всяка една, а именно- 

евроскептицизмът. Още повече, основна задача е да се проследи по какъв начин 

този фактор влияе върху обществото и партиийните им системи.  

3. Текущото изследване разглежда не само общия им скептицизъм по отношение на 

интеграцията в ЕС, но и да разгледа в дълбочина в кои сфери той се различава и 

как реагират отделните страни спрямо политиките на ЕС. Какво ги разделя и 

какво ги обединява в това да проявяват скептицизъм?  

4. Проучването осъществява и известен принос към теорията на европрагматизма, 

като показва защо скандинавските страни биват определени като такива и как 

този подход оказва влияние върху интеграцията им в ЕС. Прагматичността е 

ключова при взимането на решения и тя най-силно личи при изразяване на 

общественото мнение. 

5. Основен принос и важен извод до който изследването достига е, че мекият и 

твърдият евроскептицизъм са безотносителни по координатата ляво-дясно. Още 

повече силно впечатление прави, че левите партии, които са традиционно 

проевропейски и интернационални през последните десетилетия стават крайно 

евроскептични и своеобразно се консервират с цел да запазят постигнатите от тях 

привилегии на наемния труд в рамките на социалната държава. По този начин 

дори защитават националистически идеи. 

6. Изследването допринася и за детайлното разглеждане и организиране на 

евроскептичните партии и паралелното им сравняване между страните. Това 

предоставя възможност за проследяване на общоскандинавския контекст в който 

дадени евроскептични партии или движения възникват и интензитетът на 

евроскептичните настроения. 
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