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Abstract  

The European Union is subject of fake news and fictional myths. In this text we 

will look at how myths and fake news about the European Union can be used as a 

source of knowledge about European integration and as a tool to stimulate critical 

thinking and to increase students' media literacy. 
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Измислица, измама или шега са твърденията, които четем в 

медии, интернет и социалните мрежи като:  

„Европейският съюз забранява да се диша, защото при 

дишането се отделя въглероден диоксид, което води до затопляне 

на климата“; „Европейският съюз забранява кръщенетата и 

православието“; „Европейският съюз лишава децата от правото 

да рисуват и оцветяват“; „Европейският съюз ще ни лиши от 

футбола“ и много други подобни изявления. 

Да ѝм вярваме ли, да ги споделяме ли с лекота без да се замислим над 

тяхната достоверност или да ги отминаваме? 

 

С фалшиви новини, дезинформация, 

недостоверни разкази и митове се срещаме 

ежедневно. Те се появяват както в медиите, 

така и в социалните мрежи.  В съвременните 

условия става все по-трудно да се предпазим 

от пропагандата и манипулирането.  

В проучване на Евробарометър 83% от интервюираните оценяват 

фалшивите новини като заплаха за демокрацията.1 Нейното оцеляване в ерата на 

цифровите технологии зависи от способностите на гражданите да приемат 

критично информацията, достигаща до тях.  

Европейският съюз /ЕС/ е обект на множество фалшиви новини, измислени 

разкази и митове. Появяват се често, а те съвсем не са невинни истории без 

последствия, над които можем да се посмеем. Достатъчно е да си припомним, че 

определени митове около Европейския съюз повлияха много силно върху 

резултата от референдума за напускането на Обединеното кралство от Съюза. 

Европейската комисия е направила списък на повече от 600 мита за Европейския 

съюз, които процъфтяват в много държави членки. Това в голяма степен се дължи 

на факта, че Европейският съюз е сложна политическа система и малко граждани 

                                                           
1 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2183 Евробарометър, 2018 г. 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2183
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взаимодействат директно с неговите институции. Освен това медиите отразяват 

предимно новини и въпроси на националната политика, а политиката на ЕС по-

рядко е в техния фокус. Евроскептичните политици също допринасят за 

създаването на митове и пропагандни твърдения, а неинформираните граждани 

споделят фалшивите новини в социалните мрежи.  

В отговор на нарастващата пропаганда против Европейския съюз, 

Европейската комисия публикува План за действие за борба с 

дезинформацията2, декември 2018 г. Той има за цел откриването, анализа и 

разобличаването на  фалшивите новини, както и повишаване на осведомеността и 

подобряване на устойчивостта на европейските граждани срещу отрицателните 

последици от дезинформацията. 

Училището, чиято роля е да подготвя подрастващите за живота, следва да 

играе важна роля в процеса на тяхното оформяне като информирани граждани, 

които, на база получените знания и умения, да разпознават фалшивите новини и 

дезинформацията, независимо от техните източници.  

Как негативните фрази да превърнем в позитивни?  

Как митовете и фалшивите новини за Европейския съюз 

могат да бъдат използвани като източник на знания за 

европейската интеграция и за повишаване на медийната 

грамотност на учениците?  

 

Да започнем с един от най-старите и най-разпространени митове: 

 „Брюксел“ забранява кривите банани – до пазара 

се допускат само прави банани.   

Преди да разберем историята на този мит, добре е да си 

отговорим на въпроса: „Всъщност, някой виждал ли е прав 

банан?“ Десетилетия наред тази измислена история се повтаря 

както от английските таблоиди3, така и от редица евроскептични издания.  

                                                           
2 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54866/action-plan-against-
disinformation_en 
3 Таблоид - малък по формат вестник с много илюстрации, който представя информацията 
опростено; жълт печат. 
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Каква е истината?  

Бананите са класифицирани по качество и размер, така че да могат да се 

търгуват на международните пазари. Необходими са и стандарти за качество, за 

да могат потребителите да знаят какво качество купуват и дали то отговаря на 

цената и на техните очаквания. Регламент 2257/94 на Европейската комисия 

определя изисквания във връзка с качеството на плодовете - според регламента 

бананите трябва да бъдат „без малформации или необичайно изкривяване“. 

Бананите от клас 1 могат да имат „леки дефекти на формата“, а бананите от клас 2 

- „дефекти във формата“. През 2011 г. този регламент и други приложими правила 

бяха обединени с цел по-голяма яснота в единен регламент за прилагане 

(1333/2011), а през 2013 г. допълнителна промяна опрости изискванията 

(Регламент за прилагане 565/2013). 

Преувеличаването и манипулирането на истинските факти и премълчаването 

на точната информация доведе до създаването на измислицата за „правите“ 

банани.   

Другият не по-малко известен мит е този за „правите краставици“: 

 Брюксел постанови всички краставици да са 

прави.  

Ето каква е истинската история. През 1988 г. беше 

приет европейски регламент №1677/88 за определяне на 

стандарти за качество на 25 вида плодове и зеленчуци. Той въвежда тяхното 

класифициране в три основни категории – екстра, първо и второ качество. Според 

регламента, краставиците от категория „екстра“ трябва да бъдат „добре оформени 

и практически прави“. Те  могат да имат максимална кривина от десет милиметра 

на всеки десет сантиметра дължина. Ето този текст даде повод да се създаде мита, 

че Европейският съюз забранява кривите краставици.   

Каква е предисторията на този регламент? Това регламентиране се 

осъществява по препоръка на Икономическата комисия на Организацията на 

обединените нации, която пък е следствие от искане на търговците на плодове и 

зеленчуци за определяне на категории за качество на плодовете и зеленчуците с 

цел по-лесното им търгуване. За сравнение можем да посочим, че от 1968 г. в 
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Австрия съществува национален закон, който определя класифицирането на 

качеството на краставиците по същия начин.  

Без да се посочват всички елементи и причината за въвеждането на 

категории за качество, скептичните и недостатъчно информирали се медии, 

съчиниха мита за правите краставици.  

Интересно е, че този регламент вече не съществува. Той беше премахнат 

през 2009 г., въпреки че 15 държави членки се противопоставиха на решението. 

Например, германската фермерска асоциация остро разкритикува тази стъпка. 

Европейската комисия направи предложението за неговото премахване именно, за 

да намали критиките за създаването на ненужно законодателство, като най-често 

даваният пример е именно регламентът за качеството на краставиците. Въпреки, 

че регламентът е премахнат преди повече от десетилетие, той все още се използва 

за спекулации срещу законодателството на ЕС и малцина знаят, че той вече не 

действа. На практика регламентът беше само средство за улесняване на 

търговията с този зеленчук.  

Друг мит, в който се използва преиначаване на фактите е :  

 Европейският съюз забранява на децата да 

оцветяват.  

Според тази история Европейският съюз забранява на 

децата да използват пастели и оцветяващи моливи.  

Каква е истината? 

Този мит е свързан с въвеждането на мерки за намаляване на оловото в 

играчките. Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки 

определя изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят детските 

играчки, достъпни в ЕС. Тези изисквания са предназначени да осигурят високо 

ниво на опазване на здравето и безопасността, да защитават обществото и 

околната среда и да гарантират свободното движение на детски играчки в ЕС. 

Директивата се актуализира периодично, основно за определяне на безопасни 

граници за химическите вещества, използвани в производството на детските 

играчки (напр. кадмий, барий, никел, олово и бисфенол А - основна съставка в 

производството на пластмаси и смоли), по-специално по отношение на деца на 
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възраст под 3 г. и играчки, които често се поставят в устата от малките деца. 

Последните изменения се отнасят за примеси от оловото, веществата с мономери 

бисфенол A и фенол, консервант през 2017 г. и хром (VI) през 2018 г. 

Предназначението на тази директива изобщо не е да забрани на децата да 

оцветяват, а да регулира съдържанието на олово в детските играчки, включително 

в моливите и пастелите, които малките понякога поставят в устата си. Тоест 

децата могат да продължат да оцветяват и да рисуват с пастели и моливи, без да 

са изложени на риск от отрицателно въздействие на олово.  

Ето как една благородна идея за защита на здравето на децата може да 

бъде превърната в дезинформация и насочена против Европейския съюз.  

Изкривено тълкуване на определени факти доведе до твърдението, че 

 Европейският съюз слага край на футбола във Финландия  

Финландските футболни фенове бяха 

притеснени от съобщение, според което 

Еворпейският съюз ще прекрати любимия ѝм 

спорт.  

Каква е истинската история?  

Тук става дума за терените с изкуствена настилка, които понякога се 

използват като футболни игрища. Европейската агенция по химикалите /ЕСНА/ 

подготви през 2017 г. доклад, според който опасенията за здравето при игра на 

изкуствени повърхности са много малки, тъй като концентрациите на съответните 

химични вещества (като полициклични ароматни въглеводороди, метали и 

пластификатори), измерени в гранулите ѝм, са като цяло много ниски. Въпреки 

това Агенцията заяви, че в закрити помещения употребата на такива настилки е 

добре да бъде ограничена и да се гарантира, че техните гранули съдържат само 

малки количества от най-опасните вещества за здравето на хората и за околната 

среда. Ясно е, че Европейският съюз няма никакви планове да забранява футбола.  

Ето и друга история на изопачаване на фактите:  
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 Европейският съюз забранява 

притежаването на ножове, за да попречи 

на чехите да се наслаждават на любимото 

си забавление да берат гъби в гората.  

Наистина ли дивите гъби са изключени от 

менюто в Чехия?  

Ето и истината: Доклад на Специалния комитет на Европейския парламент 

по тероризма призова националните правителства да обмислят забрана за някои 

видове особено опасни ножове „зомби“ и „пеперуди“, които обикновено се 

използват при престъпления с ножове. Съвършено ясно е, че никой не забранява 

на чехите да имат ножове, с които да събират гъби в гората.  

Срещат се и решения на национални или местни власти, особено когато те 

са непопулярни, да бъдат приписвани на Европейския съюз. Ето един пример: 

 

 Европейският съюз забранява 

сушенето на пране навън.   

Това твърдение се появи в градове на 

адриатическото крайбрежие на Хърватия. Оказа 

се, че забраната да се сушат дрехи по фасадите 

на сградите всъщност е въведена от местната 

власт в Каштела и няма нищо общо с 

Европейския съюз.  

Друг начин за създаване на фалшиви новини е изполването на изрази като  

 „Европейският съюз възнамерява да ... или планира да.....  

Тук могат да бъдат добавени всякакви продължения от абсурдни и смешни 

до такива, които будят страхове и безпокойства. Има публикации за отнемането на 

шкембе чорбата, за края на розовите домати или забраната на ракията.  

Отвъд тези битови митове обаче, има и такива, които определено целят 

дезинформация и създаване на негативни нагласи спрямо Европейския съюз. Един 

от тях е, че:  



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           8 | 
 

 България дава много повече пари за 

европейския бюджет, отколкото получава.  

Това може да се провери, ако погледнем информацията 

за вноските на страната към бюджета на ЕС и средствата, 

които получаваме по линия на европейските фондове.  

Направете това с учениците. Поставете ѝм задача да намерят информация 

от официалните сайтове на Европейската комисия и на Министерството на 

финансите относно вноските на България в европейския бюджет и средствата, 

които тя получава и да я докладват. Обсъдете с целия клас фактите и направете 

извода дали горното твърдение е вярно или грешно. 

Друго широко разпространявано твърдение е, че  

 Европейският парламент няма 

никаква роля във вземането на 

решения в Европейския съюз, че 

там само се говори, а решенията се 

вземат от бюрократите.   

Това може да бъде повод например 

да се научи повече за начина на вземане на решения в Европейския съюз и да се 

посочат конкретни примери за ролята на Европейския парламент.  

Идеи за интерактивни занимания 

За да помогнат учителите на учениците да разпознават фалшивите новини и 

манипулираните факти, за да изградят у тях критично отношение към новините и 

публикациите, особено в интернет, и да формират умения да преценяват точността 

на информацията за Европейския съюз, която се разпространява от различни 

източници, учителите следва да ги включват в интерактивни занимания като  

приложат метода на проверката. Представят пред учениците един от т.нар. митове 

за Европейския съюз и ѝм възлагат задачата да проверят твърденията в него. 

Учениците ще трябва да потърсят информация от различни източници, да я 

анализират и да подготвят своята аргументация, съответно да опровергаят с 

аргументи твърденията в обсъждания „мит“.  
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Възможно е група ученици да създадат новина за Европейския съюз, в която 

са смесени достоверни факти и преувеличения, тенденциозно тълкуване и 

измислени, неверни твърдения. Друга група ученици трябва да провери техните 

твърдения и да открои вярната от невярната информация. С това упражнение 

учениците ще получат нагласата да проверяват фактите в няколко източника, да 

анализират и оценяват критично информацията, да преценяват достоверността на 

инфорамцията и не на последно място да научават истинските факти за 

Европейския съюз. Така те ще придобият както нови знания и умения, така и 

увереност при аргументирането с факти и доказателства.  

Много важно е провеждането на дискусии по достоверността на митовете за 

Европейския съюз, по фалшивите новини, както и по твърдения, които се 

разпространяват в социалните мрежи. Такива упражнения създадат у учениците 

по-голяма отговорност при споделянето на недостоверни новини и непроверени 

факти в социалните медии. 

Чрез проверка, дискусия и анализ на фалшивите новини и митове за 

Европейския съюз, учениците могат по интересен начин да получат знания за 

европейската интеграция, за процеса на вземане на решения, както и да 

придобият медийна грамотност и критично мислене. Те често ползват информация 

от интернет, но трябва да са сигурни, че тази информацията е точна и идва от 

надежден източник.  

В съвремените условия на големия поток от информация особено важно е 

младите хора да имат знанията и уменията за интелигентно разпознаване и 

справяне с неверните твърдения и дезинформацията. 

 


