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Протест# Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Снимка: Дневник

Политикатакатоправонаотговор Колкоплащаме забежанцитеЛистопад

На стр. 3 На стр. 5 На стр. 6

Етническитеразличия са
естествени, етническите
конфликти са провокирани

И
згонването на 17 сирийски бежанци
от казанлъшкото село Розово, къ
дето току що са се заселили,

представлява добър повод да се задават
въпроси. Задавайте ги, граждани. Задавайте
ги. Понякога няма отговор. Понякога отго
вор има, но го крият. Понякога, ако въпро
сът е искрен или проницателен, запиталият
печели и без да получи отговор. Никога не
оставайте без въпроси.

Без отговори е трудно да сеживее,
без въпроси – невъзможно.

Защо например у нас напоследък се
разрастват изблиците на расизъм и ксено
фобия, кой е виновен за това и какво ще се
случи, ако тази тенденция продължи?
Вярно ли е, че за българина е естествено

присъща омразата към различните етноси
или към други българи които не са от един
отбор или партия с него? Ако тези твърде
ния не са верни, защо се тиражират от опре
делени фактори? Кой подклажда ирацио
налните емоции, накарали цяло едно село
да изгони като „престъпници“ и „убийци!“
токущо заживели сред тях хора?

Образът на арабина като оли
цетворение на световния терори

зъм емедиен продукт.

Средният българин лесно се поддава на
внушението на така поднесени образи, тъй
като все още не успява да различи измисли
цата от реалността, нито се научи да подби
ра и разчита медийните послания, които от
25 години имат съвсем специфично и лесно Продължава на стр. 2

за разпознаване звучене. Внушението се
улеснява допълнително от това, че средният
българин няма да хукне да учи обременява
щи факти за вековната култура на арабите,
техните постижения в медицината, матема
тиката и астрономията, или например че го
ляма част от сирийците и египтяните
всъщност са християни. Покрай другите
абсурди, на мнозинството може да е убягна
ло изключително инфантилното изказване
на един начинаещ български националист,
притиснат в телевизионно студио с въпроса

дали е било срамно за българите
да оказват вминалото помощна

различни бежански вълни,

например арменската. Националистът,
истински българин и истински мъж, с име,
което мнозина се оплакват, че не могат да
запомнят, и с лицеви мимики, които мнози
на се оплакват, че не могат да забравят,
отговори: „Важно е да направим разликата,
че в този смисъл е ставало дума за наши
братя християни“.

Всъщност, голяма част от сирий
ците са именно християни,

но в подобен момент на евтина реторика
фактите нямат значение. Важни са емоции
те, а те се насаждат найсигурно с гръмки и
абстрактнифрази, зад които не стои нищо.

Навлязлата в България бежанска вълна
от Сирия, накара медиите да гръмнат
какви опасни и страшни престъпници
нахлуват у нас и само чакат удобен мо
мент, за да предизвикат обезбългаряващ
апокалипсис. Не е смешно. Както не са
смешни и анекдотичните теории за едва
ли не божествено предопределената за
успех българска раса, която пречи на све
товния ред, и чийто възход масони, евреи,
турци и други тайнствени елементи
дружно заговорничат как да провалят.
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Тревожна е жаждата, с която

средният българин търси обясне
ние на провалите си във външни

враждебни сили.

Всъщност, виновни за провалите ни на
личностно и обществено ниво са нереа
листичният подход към живота и бягство
то от отговорност. А в момента поредната,
но не и различна от другите, посттотали
тарна власт у нас се старае да доразвие
тези порочни нагласи, да досъбуди задря
малата любов към „найхубавите години
от нашия живот“, да залъже глада към
просперитет у редовните си жертви –
електоратът, който няма способността са
мостоятелно да съзре алтернатива, да
създава перспективи, който не умее да по
дема инициативи и който може да оцелее
само при силно социализирана и
краткосрочно безотказна в дивидентите
си икономика. Причината да не успяваме
като нация не са лошите сирийци, а
именно това презрение към отго
ворността, самостоятелността, инициати
вата, в тоталната липса на реализъм.

Надъхването с ирационални емоции
към нереалистично внушен образ на
враждебни елементи е идеална
платформа за допълнителни манипула
ции. Верен на отработения си стил, нацио
налист номер едно Волен Сидеров приви
ка в София симпатизанти от цялата стра
на на митинг срещу лошите сирийци.

Чували ли сте за политическа
партия, която организира протест
срещуцяла раса или цяла нация?

А чували ли сте за политическа партия,
която свиква такива протести в рамките
на кампанията си за изборите за Евро
пейски парламент? Разбира се, на логото
на „Атака“ не пише „Можем всичко“, но
то е от чиста скромност. Наскоро в един
от последните броеве на вестничето им
„Атака“, на първа страница се мъдреше
статия с експресивното заглавие „Евро
перверзията“. На вътрешните страници
бяха разположени снимките на кандида
тите им за изборите за Европарламент.
Чували ли сте за политическа партия,
която се явява на избори за Европейски
парламент, развявайки лозунга за евро
перверзията? Не сте, и то защото не чете
те правилните вестници.

Ако найлошото у Сидеров бе неговата
безвкусна клоунада, с халва да го храни
човек. Проблемът е, че той

подхвърля на общественото
внимание найсложните, плаше
щи и важни истини по един изо

пачен начин,

и в резултат обществото се отвращава от
тях. Освен това, преекспониран по такъв
натрапчив начин, националист номер едно

върши идеална работа на развихрилите се
напоследък жреци на демитологизацията,
които набелязаха като мит за развенчаване
единствените реални и истински ценности
на нацията ни,

единствените причини за гордост
в националния ни характер – ми
лосърдието и гостоприемството.

Защо и в името на какво би било полезно
цял един народ да си внуши, че е жесток и
шовинистичен, след като столетия наред,
сам притискан, е намирал пристан в жерт
веността и милосърдието, не е по силите на
нашия площаден вестник да отговори. Това
обаче нито отменя въпроса, нито отменя
опасността от

престараване в развенчаването на
истински ценности

и насаждането на тяхно място на нови и
също толкова митологизирани стериоти
пи, предразполагащи към забрава и
обезличаване.

За това какво точно се е случило в Ро
зово, найвероятно няма да научите исти
ната нито от нас, нито от вестник „Ата
ка“, нито от която и да е друга медия. Ще
научите истината, като станете в 6
сутринта в някой почивен ден, хванете
някой ранен влак за Казанлък, и отидете
в Розово лично. Какво ще видите там?
Кой знае. Може би истината. Искате да
разберете що за хора са сирийците? Иде
те в бежанските им центрове, попитайте
ги – някои от тях вече говорят сносен
български.

Искате да разберете колко струват
новините и внушенията, които ви

пробутват

– идете на пазара или на гарата, пъхнете се
между хората. Едно нещо няма да намери
те със сигурност: чиста нация и чиста раса.
Не и на тази географска ширина и в този
исторически момент. Тук отдавна живее
необратимо смесен генетичен фонд – и
толкова подобре. Чистотата и изобщо
каквато и да било хомогенност и обособе
ност на расата или нацията е фикция,
нещо повече – настойчивото расово и со
циално инженерство говорят за комплекс,
за херметизиране на сектантски принцип,
за чувство на непълноценност сред
различните на теб и търсене на опора в
униформеността.

Фашизмът започва именно с
безкритичнотомитологизиране

на еднаквостта,

и то на физиологическата еднаквост. Едно
образието и генетичният комплекс никога
не са признак на сила, а на откровена сла
бост, която много добре направляват онези,
чиито порочни практики изискват около
управлението и присъствието им да се
създаде димна завеса от митологизирани

полуистини и разрушителни емоции. Както
се вика,

риба се лови найдобре вмътна
вода.

А рибата сме аз и ти, и българи, и роми, и
сирийци. Всички ще си останем материал
за нечий нелегитимен просперитет, ако не
се научим да разпознаваме симптомите на
ситуацията, логиката на събитията и
източниците си на информация.

Найсложното е, че инциденти с бе
жанци наистина имаше. При един от тях
беше ранена българска гражданка.
Именно тук е перверзията. Някои медии
веднага нарекоха нападателя сириец, дру
ги съвсем злонамерено отказаха да го
определят, но раздухаха вече създадената
истерия със сирийските бежанци. В ре
зултат всички решиха, че сирийците масо
во нападат български граждани. Накрая
се оказа, че човекът въобще не е от Сирия,
а от Алжир.

ВБългария никой не си дава труд
да уточнифактите,

които определят разликата между
алжирски икономически мигрант и си
рийски военен бежанец. А и въпреки ця
лата истерия, очевидно на повечето
хора в страната им е все едно кой е по
редният козел на опущението. Във
Франция обаче не им е все едно кой и
какъв е човекът, нападнал френски
дипломатически служител в пътнически
самолет. Там добре знаят, че именно
български депутат, лидер на национа
листическа партия, председател на
парламентарна комисия, представи
телна извадка и олицетворение на
патриотичния и мъжествен българин,
удари униформен служител на реда.
Как мислите, кой е пострашен – лошите
сирийци или Волен Сидеров, който се
разхожда въоръжен в Народното събра
ние и вилнее по улиците на София, и с
изпълненията си поставя в далеч пого
ляма опасност националната и социална
сигурност на страната.

Във всяка нормална страна
действията на хора катоСидеров
са далеч пострашни от въоръжен

грабежнамагазин.

Но еснафизирането на представите ни,
обезценяването на критериите през
последните години доведе средния
българин дотам да трепери за дено
нощния магазин или за бараката на ло
зето си, но пет пари да не дава за държа
вата си.

Всяко общество се стреми в името на
общ интерес да поддържа етническо
равновесие, радикалният расизъм
трудно избухва от само себе си без про
вокации от трета страна.

Продължава от стр. 1

Продължава на стр. 4
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Политиката като право на отговор
Неда Генова

М
ного се изписа по темата „Розово“ в
предишните дни – след първите
гневни и изпълнени със срам комента

ри се появиха анализи, квалификации, истори
чески обяснения, хипотези за причините, довели
до проявата на агресия и расизъм към бежанци
те от Сирия. Темата за отговорността – както
лична, така и от страна на институциите – и
необходимостта от прилагането на съвсем конк
ретни законовимеркибешеповдигната.

А аз се замислих с какво би допринесъл още
един коментар – освен добавянето на поредния
глас към хора на възмутените и огорчените. Не
ми се поставят диагнози, не ми се правят
обобщения, а не познавам закона достатъчно
добре, за да посоча всички аспекти от него, кои
то са били погазени в случая. Знам, че са много и
че е важно те да бъдат разпознати, а виновните –
дапонесат отговорност за случая.

Но също така знам, че отговорността не е
само юридически термин. Отговорността е това,
което произлиза от и същевременно създава
условие за разговор, то е онова, което ме кара да
търся думи, за да опиша начина, по който вече –
искам или не – се оказвам въвлечена в темата.
Отговорността ме принуждава да отвърна на
нещо, което ми се случва и ме засяга, но което
можеидане емое.КатоРозово.КатоБългария.

Отюни 2013 г. насам често ме питат защо про
тестирам и ми пука, след като не живея в стра
ната, и с какво право отправям искания, свърза
ни с управлението ѝ. Отговарях, че това, което
ни докосва и променя, което ни кара да желаем,
мечтаем и страдаме, не е въпрос на идентичност,
притежание или местоположение. Че както
стачкувам за повишаване на заплатите на пре
подавателите ми в Англия или за увеличаване
на бежанските квоти в Дюселдорф, както ми
пука за студентите в Тайван и мигрантите от Не
пал и Филипините, умиращи по строежите в Ка
тар, така ме интересува и какво се случва на
мястото, където съм отраснала. Че знаейки
български, обичайки хора, коитоживеят на това
място, имайки и спомени, обвързани с България,
няма как да не съчувствам: както ентусиазма от
първите месеци на протеста, така и разочарова
ниетона зимата.

Смятам, че отправяйки политически иска
ния, не можем да го правим от позицията на
идентичност и същност,нанещо,което вече сме
или имаме (националност, пол, раса, етнос). По
литиката не ни оставя там, където вече и без
това се намираме. Защото полисът е обществено
пространство, което се създава и променя, то е
прокарано от различия. Не е даденост. Полити
ката не е просто поприще, отредено на 240 бо
гоизбрани, тя е това, което поставя основите за
разговор, за дебат. Тя налага и друг тип отго
ворност. Отговорност, която е споделена, а това
неякараданамалява, анапротив –данараства.

Може би затова ми се струва, че случилото се

в село Розово, стената предПарламента, стената
по границата с Турция, думите на страх, заплахи
и обида се нуждаят от отговор – даже го изикват.
И то не един, а много. Има значение как и какво
говорим, кои думи се превръщат в част от сре
дата, която живеем и която ни променя. Може
би не всеки отговорще бъде адекватен. Може би
не всяка обидащебъде забравена, а извинението
ще дойде не оттам, където е очаквано. Неу
местното и неудобното обаче са важни, защото с
разногласието си полагат основите за разговор,
което пък е част от друг вид политика –
скептична към универсални обяснения и лесни
отговори.

Когато чуждото, непознатото или онова, кое
то е не на място (може би изкоренено, принуди
телно изгонено, избягало, отвлечено), биват
отхвърлени априори от общественото
пространство, когато в избора си на думи маски
раме малките, уж незначителни, но все пак съ
ществуващи разлики, тогава унищоваме усло
вията за такава една, разногласна политика.
Помня един дебат в Червената къща през де
кември, когато темата беше „Протестът и
гражданското общество“. Беше поставен въпро
сът за „негражданите“: а каква е тяхната роля в
промените, които искаме да инициираме?
Първата ми мисъл, чувайки това определение,
беше на изумление – някой в България действи
телно мисли и за онези, в лагерите, неграждани,
без право на глас, невидими, изчакващи да им
бъдат отредени едни или други права! А се ока
за, че въпросът се отнасял за „онези от село“ и
тяхното притеснително неведение. Негражда
нибиливсъщност селяните.

За унищожаващи определения от този тип
или като „селски фашизъм“ говоря, когато си
мисля, че има думи, които вместо да отварят
нови пространства, всъщност намаляват види
мостта към вече съществуващи, проблемни и
болни такива. Тези думи не са безобидни описа
ния, те са активни участници във формирането
наполитическата среда.

Дискриминацията има много лица и често
осъждайки едно нейно отражение, всъщност са
мите ние я проявяваме по друг начин. Струва
ми се, че реториката на разделение на граждани
от „неграждани“, за да се критикува проявата
на дискриминация и расизъм към трети, е
именно симптом на такава слепота: към детай
лите и към наличието на различия между
всичкиучастницивполиса.

Нещата винаги са покомплексни и е трудно
да снемеш някого от отговорност по презумп
ция, защото вече е заведен под една или друга
категория. Например: като т.нар. „граждани“
собствената ни свобода на движение в рамките
на Европейския съюз, възможността да учим и
работим вчужбина,да получаваме лесно визи за
други страни всъщност е неразривно свързана с
ограничаването на движението на други хора,
например такива, идващи от БлизкияИзток или
Северна Африка. А те често бягат от режими,
преди това поддържани дълго от нашите евро
пейските лидери, защото така е било икономи
чески изгодно. Името „Крепостта Европа“ не е
случайно, както не е случайна и смъртта на хи
ляди хора, опитващи да достигнат стените ѝ. Те
са оставяни да умрат във водите на Средиземно
море или буквално изритани обратно от гръцки
и български гранични патрули. Расизмът е инс
титуционализиран както в ЕС, така и в Бълга
рия. Незнанието и глупостта не се ограничават
единствено до жителите на някое селце, а неве
жеството може да бъде и стратегически избра
но. А „гражданите“ не са имунизирани от
именно тозиизбор.

Сякаш това, което научих от случая в Розово,
е необходимостта от осъзнаването на споделена
та ни отговорност за средата, в която се намира
ме. За тези от нас, които боравят с думи, задача
та е да намерим такива, които да участват в
разгръщането на нови пространства: по
разногласни, потърпими и допускащи грижата
за онова,другото –непознато,уязвимо,ранено.

Това замен еистинскаполитика. #
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Комисия за защита на нашите хора
Момчил Петров

З
наете ли какво е общото между Коми
сията за защита на личните данни, Ко
мисията за финансов надзор, Главния

съдебен инспектор, председателя на
Сметната палата и председателя на ДАНС?
Би трябвало да е, че всички те са държавни
институции, отговорни за правилното
функциониране на определени аспекти от
публичната власт. Би трябвало. Всъщност
общото е, че във всички тях бяха извършени
назначения (или беше направен опит да се
извършат назначения) по абсолютно
непрозрачен начин – или внасяйки внезапни
предложения в Министерски съвет или На
родното събрание, без възможност гласува
щите да се запознаят с кандидатите, или
след промяна на съответен закон, без да има
никаква смислена причина за това.

Последният случай беше с Комисията за
защита на личните данни. Комисията отго
варя за сигурността на съхраняваните от
държавни институции и частни компании
лични данни, които се събират по различен
повод. Скандалът с използването на лични

данни на граждани без
тяхно съгласие за ре
гистрация на полити
чески партии на
настоящите избори
касае и дейността на
комисията. Друга ней
на интересна сфера на
дейност е сигурността
на съхранената тра
фична информация,
за което по закон са за
дължени интернет
провайдърите. В
последната седмица
преди празниците на
заседание на Ми

нистерски съвет министърът на вътрешните
работи Йовчев внесе пет кандидатури за
нови членове на комисията поради изтичане
мандата на предишните. Дотук нищо необи
чайно. С тази особеност, че мандатът на до
сегашните членове изтече още през декемв
ри 2012 г. Министерски съвет одобри
предложенията и на ред е Народното събра
ние.

Втората особеност на това назначение е, че
то се случва след скандалното настояване на
банката на Цветан Василев към комисията да
ѝ осигури достъпа до личните данни на
всички български граждани. Формалната
причина за това искане е спечелената от КТБ
поръчка за саниране на сгради с участието на
държавен фонд. Защо КТБ не иска данните
само на участващите в проекта граждани е
загадка.Каквато и да е истинската причина за
искането на КТБ, подмяната на старите чле
нове на Комисията за защита на личните
данни се случва подозрително скоро след
отказа им да дадат достъп на КТБ до данните
на всичкибългари.

Третата особеност са самите персони на
предложените за нови членове. Те по прави
ло са или близки на депутати, или не прите
жават изискваната от закона квалификация
за членове на комисията. Така например
предложеният за председател Венцислав
Караджов, макар да е завършил право, не е
практикувал на длъжности, които могат да
бъдат счетени за юридически стаж. Затова
пък е бил член на ЦИК от квотата на ГЕРБ.
Още пофрапиращ случай е Цанко Цолов,
който няма нито юридическо образование,
нито такова в областта на информатиката,
каквото е изискването по закон. Найзле
изглежда съпругът на депутата от БСП Де
ница Караджова – Цветелин Софрониев,
който на последните избори беше кандидат
за депутат от БСП.

Очевидно в тази ситуация се набиват на
очи няколко извода:

1. Държавната администрация се използ
ва за намиране на професионална реализа
ция на хора със съответните политически
връзки и заслуги. Не е срамно депутат да на
мери държавна работа на съпруга си;

2. Няма никакъв проблем да се назначават
хора, които не отговарят на изискванията на
закона, стига да се знае, чеще бъдат полезни
на уредилите ги за цели, очевидно различни
от смисъла на закона;

3. Много вредно е да сте държавен служи
тел и да отказвате на КТБ. Особено когато
законът и всяка логика са на ваша страна.

Предстои внесените от Йовчев и одобре
ни от Министерски съвет кандидати да бъ
дат гласувани от Народното събрание. Най
вероятно това ще се случи безпроблемно.
Макар и без ценз, кандидатите са с връзки и
биография в парламентарното мнозинство
и опозиция. Не се тревожете за личните си
данни, те стават все позащитени. #

Снимка: europarl.europa.eu

Етническите различия са
естествени, етническите
конфликти са провокирани

Продължава от стр. 2

Различиятамеждурасите и на
циите са естествени, неестествени
са претенциите на една илидруга
раса да доминира на базата на тези

различия.

Всичко това се прави в облага на масивни
интереси. Именно на тази базова
платформа съществуват партии като „Ата
ка“ – „да спасим българите, защото турците
ще ни превземат“. Политически дивиденти
от тази изходна позиция печели... ДПС.
Тяхната теза пък е: българите мразят

турците, обединете се около нас, ние ще ви
защитим. И омагьосаният кръг е налице.
Ако няма кой да внушава на обществото, че
различните народности не се понасят по
между си, те щеживеят без напрежение.

Думата „толерантност“ изгуби смисъла
си покрай прекомерна и нелепа употреба.
Далеч повече от толерантността струва да
можеш да си спомниш, че си се родил до
бър.

Добрите отношения са далеч по
голяма ценност от комплексите и
фантазиите нашовинистите и

крайните либерали.

Призоваваме към разбиране на хората ро
дени с друг цвят на кожата, с друга рели
гия, с друго мнение. Под въпрос е дали хо
рата са толкова различни по рождение,

колкото стават различни с времето, под
влияние на редица личностни и обективни
фактори. Омразата към другите често
пъти има своя скрит произход в омраза
към самите нас, в осъзната непълно
ценност на собствената ни личност.
Силната личност няма причина да мрази
никого, именно слабите и непълноценните
търсят начин да легитимират нищожната
си същност, обезценявайки същността на
другия. Тъкмо оттам са почнали и там
свършват комплексите, които ни про
бутват като ценности и политически
принципи. Изборът е в наши ръце. Исти
ната никога не е прекалено далеч, създа
ването на една лъжа е посложно и тру
доемко от откриването на една истина. А
до Розово или найблизкия бежански
център е още поблизко. #
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В новото издание на рубриката ви представяме евролистата на ПП „Граждани за европейско развитие на България“ (ГЕРБ). Поместваме само
първите 7 кандидати.

Листопад
Томислав Дончев – след

издънката с Румяна Желева на пре
дишните избори този път Баце не
рискува. И наистина – на фона на
все посакатия материал в ГЕРБ То

мислав Дончев сякаш е найдоброто, което Бо
рисов можеше да предложи. Дончев ни е най
познат в качеството си на министър по управле
нието на средствата от ЕС в предишния каби
нет, като в интерес на истината се справяше
доста подобре от сегашното правителство.
Mандатът на Дончев има своята добра и лоша
страна. Добрата – парите по много еврофондо
ве за първия програмен период 2007–2013
действително бяха спасени. От едва 3% през
2010 г., усвоените средства бяха докарани на
мускули до 60% в края на програмния период
(опитните в това отношение страни обикновено
достигат над 90%). Благодарение на това ЕК се
съгласи да отпусне с около 1 млрд. евро пого
ляма сума за следващия ПП, а една от основни
те заслуги Борисов да си пълни джобовете с
прерязани лентички е именно на Дончев. Ло
шата страна – от бързане така и не бяха създаде
ни нормални условия за кандидатите, които
бяха принудени да се сблъскват с: тромави про
цедури, излишна документация, неясни и
непрестано променящи се критерии, безкрайно
чакане за оценка. Това тотално отблъсна бизне
са и се стигна до парадокса проекти да се
прекратяват не от ЕК, а по желание на бенефи
циентите. Законът за обществените поръчки
например бе променян над 20 пъти през манда
та, но така и не разпръсна съмненията, че
конкурсите се спрягат по мярка за определени
фирми. Добавяме и масовите злоупотреби,
които така и не бяха преборени, даже напротив
– въпреки препоръките на ЕК Дончев закри
т.нар. „сив списък“ с некоректни възложители
на проекти. Актуалната тема за спрените
средства на общините по ИПОК далеч не е пре
цедент. Проблемът възникна и през 2011 г., но с
благословията на Дянков, Дончев амнистира
общините и държавният бюджет пое санкции
те. Тогава се обеща създаването на структура,
която да отстранява подобни нарушения преди
намесата на ЕК. Нито една от изброените ре
форми обаче не беше извършена, а негативите
ще се забелязват тепърва през новия програмен
период. Накратко за Дончев – завършил „Фи
лософия“ и „Стопанско управление“ във ВТУ.
Специализирал „Международни отношения“ в
Полша. Бивш кмет на Габрово. Силна карта за
Борисов. Силна ли ще е за избирателите – те

първаще се разбира.
Андрей Ковачев – досегашен

евродепутат. Влезе малко на май
тап, след като водачът в листата Ру

мяна Желева реши да става еврокомисар.
Впоследствие Ковачев дори оглави българска
та делегация в групата на ЕНП. Завършил е
докторантура по микробиология в Германия.
В сравнение с втората позиция на ДПС пък е
същински полиглот със своите пет чужди ези
ка. Положителните страни – озъби се няколко
пъти (с право) на Македония, върл фен е на
лустрацията – непрекъснато призовава за
разсекретяване на ДС досиетата, дори ръчка
ше и Сърбия в това отношение. Отрицателни
те – дейността му в последната година се
свежда до безсмислено дърлене с колегите му
от БСП. Ковачев бе част и от ангелския хор,
който ни уверяваше, че всичко покрайШенген
е ОК и само популистките изказвания на Хо
ландия спират включването ни. Три години
покъсно България продължава да не е част от
Шенген, което ни води до любопитния извод,
че май не само Холандия ни е била виновна.
Друг любопитен факт – през 2012 г. на открит
форум на „Репортери без граница“ бе по
търсена сметка на България относно липсата
на медийна свобода. Ковачев заяви, че нещата
на форума се представени едностранно, тъй
като не са присъствали представители на
Български медиен съюз (поизвестен като Ма
миният медиен съюз). Предполагаме, че сега –
две години покъсно – Андрей Ковачев е на
различно мнение, докато медиите на Ирена
Кръстева сипят компроматна градушка върху
партията му.

Мария Габриел – весело е тук.
Габриел също е настоящ евродепу
тат. През 2011 г. е назначена за ръ
ководител на Наблюдателната ми
сия на ЕС на президентските и

парламентарни избори в... Демократична ре
публика Конго. Габриел явно се справя толко
ва добре, че впоследствие е пращана като
наблюдател и в – дръжте се – Сиера Леоне, Ни
герия, Южен Судан, Танзания, Хаити, Чад,
Киргизстан, Того и Бурунди. Нямаме си идея
защо там – в бюлетината се твърдеше, че ги
пращаме в Брюксел. Иначе Габриел, противно
на дългата си мисионерска визитка, е само на
35 г. Засилва подозренията ни, че всички
партии явно ужасно държат да разполагат с
филоложки в началото на листите си. Габриел
е завършила още „Сравнителна политика“ и
„Международни отношения“ във Франция.
Когато все пак е на правилния континент, се
занимава с правата на жените или с някоя и
друга младежка инициатива.

Владимир Уручев – след Танза
ния и Бурунди внася малко здра
вословна скука в листата. Вече два
мандата е евродепутат. По профе

сия и образование е инженер – завършил е спе
циалността „Атомни централи и инсталации“
в Москва. С дълга кариера в АЕЦ „Козлодуй“,
където за 25 г. не е заемал единствено поста на
чистачка. В ЕП е доста незабележим – участва
в дебати, касаещи предимно енергетиката, и
рядко се изказва по други теми. Общо взето
остава встрани от махленските скандали
между колегите му от ГЕРБ (ЕНП) и БСП
(ПЕС).

Ева Паунова – нагледното оли
цетворение защо рубриката ни е
кръстена на турска сапунка. Ева
Паунова е кръстница на наймалка
та дъщеря на шефа на пре

дизборния щаб и зам.председател на ГЕРБ –
Цветан Цветанов. Сътрудник е на бившия евро
депутат Илиана Иванова, била е в Европейския
Младежки парламент, завършила „Междуна
родни отношения“ в Рим. А, да – и е работила,
като модел в Италия. Какво повече да иска чо
век от една еврокандидатура? Опитват се да ни
я пробутат за гражданска квота впрочем.

Емил Радев – тук вече не ни е
смешно. Варненският адвокат Емил
Радев беше човек на И.Ф. и след на
пускането ѝ пое голяма част от
правните функции в ГЕРБ. А те оче

видно се изразяват в прокарване на откровено
лобистки поправки. Радев е един от радетелите
на идеята за ограничаване достъпа на граждани
до единствената работеща държавна
електронна система – търговския регистър.
След поправката той вече е достъпен само чрез
електронен подпис и цифров сертификат. При
това държавата доста се бръкна, за да въведе
промяната, с обяснението, че е зачестила мани
пулацията с лични данни. А на нас ни се струва,
че доста елегантно отрязаха достъпа на гражда
ните до иначе публични данни за собственици и
управители на фирми. Явно е въпрос на гледна
точка. Съпругата на Радев пък беше назначена
за главен секретар на Върховния администра
тивен съд, броени дни преди съпругът ѝ съвсем
случайно да внесе две предложения за разши
ряване на правомощията на ВАС. На подобни
„съвпадения“ и фино прокарани интереси сме
се нагледали. А за ГЕРБ се предполагаше, че
трябва да им предложи алтернатива. Или?

Андрей Новаков – зам.предсе
дател на студентската организация
към ЕНП (нищо общо с Ранобудни
те). Завършил „Право“ в ЮЗУ. Вли
за в сила отработената стратегия

представители на младежките организации да
се слагат веднага след избираемите места –
като допълнителен стимул за тях в изборната
надпревара. #
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Относно храната – тук отново се разчита
главно на дарители и кампанията с SMSи на
БЧК. Когато въпросният „нежелан гост“ полу
чи статут, то той губи правото си даживее в ла
гера и да получава 65те лв. Остават без
средства, без дом и без лични документи дори,
защото част от тях нямат постоянен адрес и
такива според нашето законодателство не мо
гат да им бъдат издадени. Познанията им по
български също са ограничени, защото отново
единствените, на които им пука за интеграция
та на сирийците, са доброволците, осигурява
щиобучениеи за децата,и зародителитеим.

Е, не е като да си имаме и Национална
програма за интеграция на бежанците – пре
дишната обхващаше периода 2011–2013 г., а
тази за 2014–2016 г. трябваше да бъде готова
през март. Но още я няма. От миналата не са
много възползвалите се обаче. Тя включваше
помощи за жилище /между 170 и 450 лв./ и
други подобни, след проведени курсове по
изучаване на родния ни език и други такива
компетенции. Дали сумата стига за покриване
на наем – дори не слагаме депозит – и режий
ни, вие кажете. В Холандия например един бе
жанец получава статут буквално за дни, а след
това бива настанен в жилище, като получава и
месечна помощ, осигуряваща му нормално
съществуване, докато си намери работа. В
цяла Западна Европа условията и бъдещето
пред тези хора са много поясни и привлека
телни, което е причината много от попаднали
те унас даискат да отидат там.

Факт е, че държавата все пак се съвзе от
първоначалния шок от появата на емигранти
и лекаполека започна и побързо да им дава
статут, и повече да инвестира в осигуряването
на елементарни удобства в лагерите. Но с това
тя се изчерпва – не я интересува какво се
случва с бежанците, когато напуснат лагера.
Което от своя страна би довело до
престъпността, за която толкова обичат да го
ворят любимите ѝ медии и разни „партио
тични“ партии и организации. Няма как да
оставиш семейство на улицата, без покрив и
стотинка, без хоризонт и перспектива, и това
дане доведе донапрежение.Нопъкимакакда
работишвпосокаинтеграция.Унас имамного
обезлюдени села и градове, където тези хора
да живеят нормално. Има и пустеещи земи,
които биха могли да обработват с първона
чална помощ от страната. Могат да попълнят
дупката от млади и работни, която се отваря у
нас с рязкото намаляване на трудоспособното
население и демографската криза. Сред бе
жанците има много образовани, кадърни и
интелигентни хора от всякакви професии,
които успешно могат да прилагат знанията и
уменията и у нас. Стига някой да им подаде
ръка. Не е нужно много. Само много желание,
повече координация, помалко бюрокрация.
Кризите винаги са моменти и на възможности
– надяваме се властта да се възползва от тази, а
не отново да сме начело на лошите класации –
в случая тази за липса на толерантност и ху
манност. #

2
,5 млн. Толкова е приблизителният брой
на бягащите от ужаса на войната в Си
рия. Според Върховния комисариат на

ООН за бежанците тази цифра ще стигне 3
млн. към края на годината. От тях близо ¾ са
жени и деца. У нас потърсилите закрила са
около 10 000, като от тях половината са сирий
ци.

Няма да ви занимавам в този материал с
условията, които България предоставя на тези
хора, с нехуманното отношение, с мизерията,
бюрокрацията и липсата на адекватни грижи.
Всичко това го знаете. Да благодарим на
„Приятели на бежанците“, Българския червен
кръст и многото доброволци, които са иззели
функциите на държавата и опитват да им оси
гурят нормално съществуване. Тук ще си по
говорим за мита колко струва един бежанец и
могат ли всъщност те да бъдат полезни на
странатани.

Малко предистория – през септември мина
лата година от подчиненото на Цветелин
Йовчев МВР заявиха, че един търсещ убежи
ще човек струва по 1100 лв. на месец. Това и ча
каха близките до властта медии и национа
листическите партии тип „Атака“, за да се
излива на талази информация колко са ни
скъпи и опасни бежанците, как са заплаха за
нациоаналната сигурност и икономиката ни.
Обществото за пореден път се хвана на въди
цатаи серазделина „за“и „против“ сирийците
и другите, преминали гражданите. За нападе
нията над „различните“ също няма да гово
рим. Когато една власт усеща, че е нестабилна,
винаги вади етническата карта. В крайна
сметка се оказа,че сумата далеч не е такава, а в
пъти помалка. И по данни на Държавната
агенция за бежаниците сумата, отиваща за

издръжка на един бежанец, е... 385 лв. месечно.
Ако приемем, че има 10 000 човека, по 385 лв.,
прави 3 850 000 лв.. Бюджетът на ДАБ беше 3
млн лв., увеличи се на няколко пъти, МВР
поискаминалата година 30млн, за да се справи
с кризата, а тази – още 61 млн... Отделно и
Европа отпуска средства – 2,6 млн за 2013 г., а
предстои да бъдат получени такива и за 2014 г.
– със сигурност много повече, със сигурност
обаче и строго контролирани, за да отидат къ
дето трябва – найвече в посока интегриране
на бежанците.

Дасе върнемнавъпросните 385лв.Оттяхна
ръка един бежанец получава колосалната
сума от 65 лв. (и то при положение, че е в про
цедура по получаване на статут), с които да
преживява (ако въобще е възможно това с по
добна сума). Останалите средства следва да
отиват за режийни разходи, медицинско
обслужване, транспорт, документи, хигиена и
всичко останало, необходимо за нормално съ
щетвуване. Само че тук някъде на мен нишка
та ми се къса – ако наистина е така, защо най
търсени от дарители са именно лекарствата,
следвани от памперси, дамски превръзки, тоа
летна хартия, сапуни и още от този списък, все
от първа необходимост? Защо постоянно се
търсят лекари и зъболекари, които безплатно
да помогнат на болните, тъй като нямат
средства да си го позволят? Доктори на разпо
ложение в лагерите няма. И въобще кои ре
жийни разходи, като голяма част от получи
лите закрила у нас доскоро зъзнеха в палатки
без отопление, да не говорим за това по колко
човека обитават една стая. Банята и тоалетна
та също са общи – на 100 човека средно се
пада… една. За топла вода и канализация пък
дори не си мечтаят в някои от лагерите.

Колко плащаме за бежанците
и могат ли те да са ни от полза?
Михаела Лазарова
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„Кариера с Кауза“ събира на едно място
неправителствени организации, предлага
щи работа, стаж и доброволчество

На 31 май в двора на Софийския уни
верситет ще се проведе второто издание на
„Кариера с Кауза“ – първия по рода си фо
рум за кариерно развитие, посветен изцяло
на професионална реализация в неправи
телствения сектор. Основна цел на събитие
то е да запознае търсещите стаж, работа или
доброволчество със свободните позиции в
неправителствените организации, заявили
участие във форума. Едновременно с това
събитието цели да представи сектора като
надежден работодател и да обърне внима
ние, че придобиването на работен опит
може да бъде полезна дейност, постигната в
името на значима за обществото кауза. По
време на събитиетоще се проведат и две спе
циализирани обучения за хора, които искат
да стартират собствена неправителствена
организация и да превърнат своята идея в
реалност. Чрез тях „новобранците“ в секто
ра ще получат практически насоки за това
какво е НПО, как се регистрира, защо е
важно да имаме повече граждански органи
зации и т.н.

„Скучната работа убива“ е посланието на
тазгодишното издание на форума. „Прово
кацията е съвсем умишлена“, коментира Лю
бен Георгиев, председател на управителния
съвет на Сдружение „РеАкт“, организатор
на събитието. „Целта ни е да насочим внима
нието на обществеността към поемане на по
вече отговорност за ситуацията, в която жи
веем, и проблемите, които ни заобикалят.
Няма нищо пожизнеутвърждаващо от това
човек да допринесе с лични усилия за дадена
кауза“, допълва той. Според него голяма част
от българското общество не е образовано да
бъде активно и инициативно, да се бори за
правата си. Една от основните цели на „Ка
риера с Кауза“ е да се превърне в достъпна
платформа, чрез която хората лесно да
открият инициатива, отговаряща на техните
интереси. Чрез кариерния форум организа
торите искат да предизвикат хората да бъдат
фактор за промяна в нашето общество, да
бъдат социално отговорни и да припознаят в
гражданския сектор реална възможност за
подобрение на днешния бит. „Кариера с Кау
за“ образова активните хора, като ги насърча
ва, и припомня, че промяната в глобален ма
щаб започва с промяната в нас самите“, спо
деля Любен. Той смята, че именно
неправителственият сектор дава онази сила
на гражданското общество, която действа
като катализатор за добри практики. Чрез
него всеки би могъл да бъде полезен със своя

лична експертиза, стига да има желание за
действие.

Събитието е подходящо както за хора,
които имат желание за доброволен труд,
така и за търсещите стаж и работа в сектора,
независимо дали имат натрупан трудов опит
в дадена сфера или са в началото на ка
риерното се развитие. Едно от важните пре
димства на неправителствения сектор е, че
той предлага също толкова добри
възможности за старт на успешна кариера,
колкото и работата в частния. В много слу
чаи средата дори е поблагоприятна. Отго
ворни дейности и свобода при взимането на
решения са сред водещите плюсове, които
подпомагат формирането на управленски
качества в младите специалисти. Плаващо
работно време също е от значение, особено
когато се търсят позиции за доброволчество
или стаж през свободното време. Сред най
важните предимства обаче несъмнено се на
режда фактът, че работата е обвързана с
кауза, ценна и полезна за обществото.

„Кариера с Кауза“ се стреми да отговори
на потребностите на млади и активни хора с

Кариерен форум с амбиция за развитие на
активно гражданско общество у нас

РеАкт / Яна Караманчева

различни интереси. Тази година кариерният
форум ще събере на едно място близо 50
неправителствени организации, развиващи
дейност в обществени сфери като екология,
подпомагане и развитие на гражданско
общество, човешки права, култура и тури
зъм, човешки ресурси, благотворителност,
здравеопазване, социални услуги и други.
Сред участниците посетителите на форума
ще срещнат представители на Junior
Achievement, CVS България, Фондация
„Заедно в час“, ICanToo, Фондация „Рабо
тилница за граждански инициативи“, Асо
циация на обединените европейски сту
денти (AEGEESofia), Българска асоциация
за управление и развитие на човешките ре
сурси (БАУРЧР), TimeHeroes, Сдружение
„Политроник“, Сдружение „Holiday
Heroes“, Фондация „Open Space“, Асоциа
ция „Родители“, Организация за съвре
менно изкуство „36 маймуни“, както имного
други. Допълнителна информация относно
участниците и предлаганите от тях свободни
позиции ще бъдат публикувани в сайта на
събитието – http://karieraskauza.eu/

Организатор на събитието е Сдружение „РеАкт“ – неправителствена организация,
която работи за нуждите на българските младежи и децата в неравностойно положение.
От създаването си през 2010 г. сдружението реализира редица проекти, сред които
„Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в
действие“ на Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в
Дом за сираци „Асен Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ
„Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. През 2013 г. организират първото издание на кариерния
форум „Кариера с Кауза“, който привлича 33 неправителствени организации и над 1 000
посетители. Повече информация относно дейностите на сдружението е достъпна на
http://react.bg/
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Радина Ралчева

Когато Гришо, Цвети, Станка, Кубрат и
Тервел и др. печелят титли, когато Берба
бележи, когато Саня се спуска със счупена
опашна кост, когато Веско Ешкенази и
Васко Василев вдигат залите на крака, ко
гато момчето от дома за деца без родителс
ка грижа рискува живота си, за да спаси
чуждия, когато за ден събираме парите за
животоспасяваща операция, когато
български книги и филми печелят награ
ди, когато не оставяме без подкрепа ми
зерстващи семейства, когато някой вдига
случаен, непознат човек, паднал на улица
та, когато българин е в екипа, спечелил
Оскар за анимация, когато български
творци впечатляват света, когато децата ни
печелят олимпиади и състезания, когато
плачем на „Я кажи ми, облаче ле бяло“ в
изпълнение на Силви Вартан, когато
доброволци гасят горски пожари и помагат
в наводнения, когато заставаме като един,
за да спасим поредното красиво кътче от
България, до което се домогват алчни
ръце, когато даряваме по левче за някого в
нужда, когато отстояваме гражданските си
права,... тогава се гордея, че съм съм част
от този народ.

Но когато вдигаме стени по границата,
когато хитреем на дребно, когато полити
ците ни са Онова нещо, Новият луд вожд,
Екзактният и т.н, а премиер ни е
Измъкварски, когато сме „общественици“
само на маса, когато все търсим у закона
„вратата в полето“, когато цели гилдии са
се превърнали в жалки подобия на профе
сионалисти, когато жителите на Розово го
нят бежанци, когато млади хора убиват
други млади хора, когато чалгата е начин
на живот, когато сме озверели на ниво би
товизъм, когато не знаем кое е право и кое
– криво и гледаме само себе си, когато сме
свели живота до съществуване, когато на
силието не прави впечатление на никого,
когато полицаите са се превърнали в
мутрите на властимащите, когато делим,
но не обединяваме, когато сме готови да
продаваме децата си пари, когато гласува
ме срещу кебапче и 50 лв., когато влачим
кучета с коли, когато някой пребива баба
за 20 лв., когато не помним кои сме и не
знаем къде отиваме,... тогава се срамувам,
че съм част от този народ.

Как да примиря тези два свята?
#България #единнарод

Отсоциалнитемрежи

Вестник „Протест“ е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволниятруд на екипа:
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Момчил Петров
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Христо Йовев

Юлиян Собаджиев
Христо Гатев
Марта Джалева

Борил Гуринов
Благовест
Цветанов

Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изцяло
от доброволни дарения. Искаме вестникът да достигне до възможно повече хора, за това прочети и предай
нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок,
квартал и град. Очакваме новини за протеста и от твоя град: vestnikprotest@gmail.com

Влак

Как искам да съммалък светъл влак,

попъстър от крилете на хвърчило.

Да чувствувам във светлия си бяг

че слънце в моя ритъм се е скрило.

Да бъде мойта гара слънчев знак,

от хиляди очи благословена.

Да бягам срещу вятъра, но пак

да върщамтаммечтата си зелена.

Как искам да съммалък светъл влак.

Тогава бих посока подарила

на някого. Искри родени в бяг

от релсите. И свойта пъстра сила.

Защо не съм добър среднощен влак?!

Тогава аз на всеки бих раздала

завръщане. Но бих поела пак

по релсите на радостта си бяла.

ПетяДубарова

11.02.1977 г.

Стоян Радев

Неуместна предизборнашега
Тези, които биха гласували за ГЕРБ, са

упреквани, че ще гласуват за престъпници
(мутрирекетьориконтрабандисти). Тези,
които биха гласували за БСП/ДПС, са
упреквани, че ще гласуват за престъпници (ко
румпирана комунистическа номенклатура
ченгетапредпоставки за горните мутриреке
тьориконтрабандисти). Тези, които биха гла
сували за Атака/ББЦ, са упреквани, че ще гла
суват за престъпници (подставениподкупе
нилъжциренегатиплашила). Тези, които
биха гласували за Реформаторския блок, са
упреквани, че ще гласуват за престъпници
(червени кукувици в сини гнездаизпаднали от
играта бивши играчинови користолюбци).
Дотук се изчерпват участниците с реални
шансове на предстоящите избори. Има и още
престъпници, но те засега не представляват
статистически интерес. За всички упреци в
престъпление, отнесени към всяка една от
партиите, избирателите имат доказателства.
Без изключение. Разбира се, ако някой се ужа
си от обстановката и се откаже да гласува, за
гърбвайки личните си пристрастия, то появява
се риск едни престъпници (техните) да вземат
значителен превес пред други (нашите). Това е
„сериозен“ мотив все пак да се гласува. А
може, въпреки наличните доказателства,
упреците да са неоснователни? Наймалкото
тези, на който ние симпатизираме, не са чак та
кива престъпници. Или пък в голямата поли
тическа картина никой не е престъпник? Да,
това последното звучи добре. Да се фокусира
ме върху голямата политическа картина. Тога
ва престъпник е само този, който не гласува,
макар и, ако би гласувал, с гласа си да подкре
пя престъпници, защото в голямата картина те
престават да са такива, а в малкия си нещастен
живот той си остава такъв. Гласувайки, обаче,
избирателят се очиства, като се вписва в голя
мото, а то при всички случаи е отвъд добро и
зло. Малко сложно се получи, но си струваше
усилието да се открие поприемлив мотив да
пуснешбюлетината в ситуация като родната.

(Апропо, би си струвало и усилието да
се предложи да избирателя възможност
да гласува за хора и организации, върху
който не падат основателни подозрения в
престъпление, но... би било твърде хубаво,
за да е истина. Не. Можеше да стане. Дори
сред някои от горе посочените имаше та
кава възможност. Нищо. Явно the best is
yet to come.)




