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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство  в размер на 167800 евро.. Основната цел на проекта е да помогне за решителна 
реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Максимална неопределеност на риска 

 

ТЕМА 

Тема на този Policy Brief е идеята за 
максималната неопределеност на риска, 
лансирана в социологията на риска още през 1980-
те години и следствията от нея в съвременното 
управление на рискове. 

ОБЕКТ И КОНТЕКСТ 

Британската антроположка Мери Дъглас в 
няколко книги изяснява въпросите за риска 
дълбочинно и с повишена чувствителност към 
преживяването за риск. Тя е водена от въпроса 
дали рисковете са обективно установими и 
изчислими, или са нещо, което преживяваме като 
риск, както и методологически чувствителния 
въпрос дали риск не е предметът на всяко 
действие, интерпретирано като управление на 
риска. 

В общества, които тя изследва, ритуали, 
свещенодействия, жертвоприношения и пр. 
колективни действия могат да бъдат 
интерпретирани като управления на риск. 
Обикновено те са управление на екстремни 
рискове, доколкото се опитват да защитят 
съществуването и границите на общността. 
Общността се защитава, общувайки с боговете, от 
които търси снизхождение и милост, така че, 
предприемайки някакви действия, да не бъде 
наказана. 

 

ОСНОВНИ ИДЕИ 

В книгата си Риск и култура Дъглас и 
Вилдавски (Douglas, Wildavski, 1983) заявяват от 
самото начало, че понятието за риск не може да 
бъде еднозначно дефинирано. Разногласията по 
проблеми на риска са дълбоки и засягат всички, 
които се занимават с рискове теоретично. В тези 

думи, макар и неизречено, е подсказано, че 
дефиниция на понятие за риск е задача без 
решение. Дефинирането ще остане принципно 
отворен въпрос. Към това обстоятелство, на второ 
място, се добавя фактът, че различни групи хора 
преживяват като сериозни рискове съвсем 
различни неща – икономически, екологични и др. 
Третият момент е най-радикален. Според авторите 
идентификация на рискове и действия по 
редукцията на рискове остават несвързани, а 
действия, замислени като управление на рискове, 
най-често не постигат целите си. 

И трите наблюдения са емпирични и 
резултат на рефлексии върху значителната към 
момента литература за рисковете, както и върху 
посоките на развитие на политиките по управление 
на рискове глобално. Тези констатации дават само 
повод за анализ на начините, по които се отнасяме 
към рискове, от масовите преживявания за риск до 
политиките по редукция на рискове, замислени 
като рационални действия. 

Общата критика на авторите се свежда до 
това, че рисковото мислене не е в състояние да 
идентифицира действителни рискове. Те остават 
скрити, а мисленето за рискове не е в състояние да 
набави гаранциите, че идентифицира правилно, 
рационално съществени рискове. За да бъде дори 
приблизително коректно, то трябва да се облегне 
на универсално споделени критерии, каквито в 
обществена среда не могат да се развият. Винаги 
ще има различия, тъй като става дума за картини 
на бъдещето, които за големи групи хора имат 
политически характер. Затова и рисковете, които 
засягат широки обществени кръгове, остават 
въпрос на политически различия и дебати. 

Такава ситуация може частично да се 
рационализира, но тя ще бъде винаги вписана в 
контекст на обществен и политически дебат и 
неговата динамика. Затова и рационализацията на 
рисковото мислене не трябва да заобикаля 
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политическия характер на риска, а да приеме, че 
рискът по принцип е политически дискусионна 
реалност. И вместо да се игнорира обществената 
дискусията с твърдения, че рисковете могат да 
бъдат обект на научни теории, да допусне 
неопределеността, която дискусионната среда 
съдържа. 

Но дори и в такава посока на 
рационализация, масовите преживявания, особено 
страховете, не могат да се елиминират. А тъкмо те 
влияят най-силно върху определяне на посоката, в 
която се идентифицират рискове, и начина, по 
който ще бъдат подредени в приоритети за 
бъдещи политики. По този начин риск и 
възприятие (преживяване) за риск стават 
тъждествени и идеята за обективно определяне на 
съществени за обществата рискове става 
ирелевантна. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Тази критика е аналитично силна и 
подкрепена с ярки илюстрации на риска като 
обществен процес. Тя в крайна сметка показва, че 
риск е политическо понятие. Разбира се, когато 
става дума за съществени рискове от висок 
обществен интерес. Тя променя социологията и 
антропологията на рисковото преживяване и с нея 
се съобразяват по-късните интерпретации на 
феномена риск. 

Ако рисковете в тази перспектива се 
очертават като политически понятия, това 
означава, че в либерално-демократичен контекст 
те са обект на широки дискусии, на публично 
аргументативно говорене, а не са скрити в тесните 
ведомствени рамки. 
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