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Проектът RELIGARE започва с идеята за равенство и предизвикателствата, свързани с
нарастващите разнообразия в религиите и другите убеждения, които променят Европа.
Разширяването на ЕС, заедно със съществените миграционни течения отчасти обяснява тези
растящи различия. Голям брой хора, повечето от които са нови граждани на ЕС, споделят
вярвания и ценности, различни от тези на болшинството хора. В наши дни отделните личности и
групи претендират за признаване на тяхната (религиозна) идентичност в семейния им живот,
работното място, обществената сфера, и начините, по които държавите осигуряват подкрепа за
религиозните и други групировки. Понякога тези претенции поставят въпроси и смущават
съществуващите светски модели в Европа. Затова властите повече от всякога са изправени пред
предизвикателства към установяване на единство в обществото.
Целите на RELIGARE са следните: 1) да се провокира критичен дебат от една страна между
светските разбирания, които формират част от европейското наследство, в т.ч. и нормативните
рамки (съществуващите правни разпоредби), а така също и между практическите реалности
(механизми за справяне и емпирично обосновани наблюденияd); 2) да се определят, анализират и
оценят процесите, които следва да доведат евентуално до адекватни политически отговори и, при
необходимост, до ревизия на законодателството.
Проектът ще: 1) изследва начините, по които се разглеждат религиозните различия и плурализма
в страните-членки; 2) установи дефицити и ще изследва потенциала на по-подходящи практики,
правни случаи, приноси на експертни и таргетни групи (първични източници) и ще се запознае с
академична литература; 3) предложи препоръки, насочени към настоящи и бъдещи дилеми при
защитата на религиозните различия и плурализъм, имайки предвид ролята на ЕС.
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RELIGARE starts from the idea of equality and how it is challenged by the increasing diversity of religions
and other convictions that are transforming Europe. The EU’s expansion, together with important
migration fluxes, partly explains this increasing diversity. A growing number of citizens, many of whom are
new EU citizens, now hold beliefs and values different from the majority. One observes that individuals
and groups today are claiming recognition of their (religious) identity in their family life, their work place,
the public space, and the ways States provide support to religious and other groupings. These claims
sometimes question and disturb the existing models of secularism in Europe. Public authorities thus face
demanding challenges, probably more than ever before, of establishing social cohesion.
RELIGARE's overarching goals are: 1) to encourage a critical debate between on the one hand secular
assumptions that form part of Europe’s legacy, including their normative frameworks (existing legal

regimes), and on the other hand the practical realities (coping mechanisms and empirically grounded
observations); 2) to identify, analyse and evaluate the processes which should eventually lead to
adequate policy responses and, where necessary, revision of legislation.
RELIGARE's research will: 1) examine the way religious diversity and pluralism are treated in Member
States; 2) ascertain deficits and explore the potentials of more appropriate practices, case law, expert
and target group inputs (primary sources) and academic literature; 3) advance policy recommendations
to address current and future dilemmas in protecting religious diversity and pluralism, considering the
role of the EU.

