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В последните десетилетия екологичните проблеми се превърнаха в неразривна част от 

политическия дневен ред в глобален мащаб. Балканите не са изключение от тази обща  

тенденция. Най-ярък пример за това са събитията от последните месеци в Турция, 

където гражданските протести срещу застрояването на един парк прераснаха в мощни 

антиправителствени демонстрации.  

Поради динамиката на политическите процеси, развитието на зеленото движение и 

навлизането му в политическия живот на държавите от региона става по-късно в  

сравнение със Западна Европа, където първите зелени партии са създадени още през 70-

те години на миналия век. На Балканите зеленото движение бележи възход през 

първото десетилетие на 21-ви век, когато в политическия спектър на всички балкански 

държави се появяват зелени партии. Макар и да не успяват да получат широка 

обществена подкрепа и самостоятелно парламентарно представителство, екологичните 

партии и организации в региона проявяват голяма гражданска активност и постепенно 

се утвърждават като фактор и  коректив при вземането на важните политически 

решения, засягащи природата и обществото като цяло.   

Настоящата конференция, организирана от Института по балканистика с Център по 

тракология има за цел да дискутира най-широк кръг от въпроси свързани с 

политическите проекции на екологичните движения на Балканите и в Европа и на 

зелената идеология като цяло: същност на екологията като политическа идеология; 

поява и развитие на екологичните партии и движения на Балканите и в Европа, 

процесът на европейска интеграция и влиянието му върху развитието на зелените 

партии на Балканите, ролята на неправителствения сектор,  регионалното 

сътрудничество по екологични въпроси. Основен акцент ще бъде поставен върху 

откроявяне спецификите на зелените партии и движения в региона и намиране на 

тяхното място в политическия живот на отделните балкански държави.  

 

Моля изпращайте заявките си до:  

Анета Михайлова: aneta.mihaylova@gmail.com 
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