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Три държави в ЕС са изпратили за-
питвания дали над 7000 бежанци
имат регистрация или са получили

статут у нас. Германия, Австрия, Унгария
са сигнализирали МВР за заловени
чужденци, дошли от България и избягали
на запад. За около половината от запитва-
нията има положителен отговор, но това не
означава, че всички ще бъдат върнати. За
миналата година у нас са върнати само 180
такива бегълци, съобщиха официалните
власти в София. Заради риска от бежанска
криза силовият вицепремиер Меглена Ку-
нева свика спешна среща с министрите на
вътрешните работи Веселин Вучков и на
отбраната Николай Ненчев. Една от мерки-
те, които се очаква да набележат управля-
ващите, е ускореното търсене на бивши ка-
зарми за настаняване на новодошли
имигранти. Обсъдени са в подробности
както строежът на техническото съоръже-
ние по границата, така и помощта, която
Министерството на отбраната може да ока-
же с техника и логистика за охрана.

Миналата година държавата похарчи
милиони, за да построи ограда по част от
южната ни граница, и разположи над хиля-
да полицаи да охраняват. Въпреки това
през горите по тази граница по официални
статистики нелегално влязоха не по-малко
чужденци, отколкото предната година, ко-
гато границата не се охраняваше толкова
усърдно. Допускам, че извън статистиките
остават солиден брой хора, които са преми-
нали транзитно през България. Може ли

някой от тези, които ръководиха тази
операция, да даде обяснение?

Не бих искала да кажа, че полицаите не
успяват да си свършат работата – всички
близки на мои познати, които са се опитали
да преминат през гората, са били заловени и
върнати в Турция. Някои от тях по няколко
пъти. Във всички случаи, за които знам, по-
лицаите са им взели парите и телефоните, в
някои случаи документи, дори и дрехи и
храна. Върху много от тях, включително
върху жени и деца, е упражнявано насилие,
след което някои са били хоспитализирани.
Виждала съм следи от насилие, слушала
съм разкази от хора, върнати по боксерки в
Турция през зимата. Случвало се е да се
обаждам на гранична полиция, за да моля
да се обадят на турската полиция и да
обяснят в кое поле са оставили през нощта
сама жена с малки деца, на която са взели
смартфона, та не знае къде се намира, и ба-
терията на скрития ѝ обикновен телефон
свършва, така че поне турската полиция да
помогне. Случвало се е да моля гранична
полиция да приеме снимки от GPS, за да
открие група хора, състояща се предимно
от малки деца и жени, включително бре-
менна, и гранична полиция да не иска да
получи тези снимки, а когато все пак откри-
ва групата, да бие и жени, и деца, да им взе-
ме всички ценни неща, включително табле-
та на дете, което плаче за него, да върне хо-
рата в Турция, където някои от тях да бъдат
настанени в болница.

Няма как да докажа повечето от тези

истории, защото въпреки пре-
живения ужас хората не искат
да ги разкажат – защото имат
близки, които търсят закрила
у нас, и защото се надяват ня-
как да преминат границата и
да се съберат с тях. Дали хора-
та не ме лъжат? Какво пече-
лят от тази лъжа, ако не смя-
тат да я използват в съда
например?

Многократно чета в медии-
те, че оградата служела, за да
насочва бежанците към гра-
нично-пропусквателните
пунктове, че те трябвало
просто да отидат до тях и да
покажат документите си и да
влязат, вместо да плащат на
трафиканти и да си рискуват
живота в гората. Ако това
наистина беше възможно,
мислите ли, че хората щяха
да пропуснат тази

възможност? Нямаше ли възрастните ро-
дители на живеещите от десетилетия у нас
сирийци да дойдат спокойно при децата си?

Това, което пропускат да ни кажат, а ние
забравяме, е, че граничната полиция на съ-
седната държава няма право да позволи на
хора без визи за България да излизат през
гранично пропусквателните пунктове.
Всъщност в момента е почти невъзможно за
бежанци да стигнат до тези пунктове – авто-
буси и таксиметрови шофьори отказват да
ги закарат до тях, а когато се опитват да се
придвижват пеш, турската полиция ги връ-
ща във вътрешността на страната.

Мисля, че е добре да си зададем въпроси:
Как става така, че някои, влезли през гора-
та, биват допуснати в страната, а други не?
Какъв е критерият за това върху кого ще
бъде упражнено насилие и кой ще бъде
ограбен? Защо и докога ще ни лъжат, че
има цивилизован начин за бежанците да
влязат в страната?

На тези, които ще се зарадват на тази
информация, бих искала да кажа: ако ще
ръкопляскате на държавата, че така добре
се справя с наплива от бежанци, върнете се
в началото и прочетете пак: държавата в
момента не се справя по-добре, отколкото
преди оградата и засиленото полицейско
присъствие, което означава, че държавата
ви лъже, харчи парите ви за безполезни съо-
ръжения, оставя градовете ви без полиция,
а част от полицаите са крадци и насилници,
които, ако имат възможност, ще ограбят и
набият вас. #

ККааррииккааттуурраа:: SSiimmoonn KKnneeeebboonnee

Лидия Стайкова (текстът е отблога на авторката https://lydblog.wordpress.com/2015/01/03/refborder/)
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карта. И турската общност в България веднага се
връзва, че единствено Лютви и сие пазят мю-
сюлманите у нас от кървава разплата за петве-
ковното робство. И така двете страни се
подхранват и взаимно си вдигат рейтинга с етни-
ческатакарта.Особеновпериодаоколоизборите.

Разрушителни наводнения в Аспарухово? Пак
етническата карта. Набързо ни посочват виновни-
те – огромните количества вода и незаконните
строежи на циганите. Пак се връзваме. Като по ча-
совник. Кабинетът отново ни посочва ромите и се
измъква тихо от отговорност, а ние дружно влиза-
ме в сценария.Спирамедаобръщаме вниманиена
пълната неадекватност на властите, забравяме, че
незаконните строежи всъщност са тяхна отго-
ворност и по навик се обръщаме към стария враг –
ромите. А въпросът „Докога ще ги търпим тия?“
пак се насочва в грешната посока. Два месеца по-
късно – вМизия –ще се окаже, че библейски пото-
пи се случват и без помощта на роми, а най-вече
заради несвършена работа от страна на държава-
та. Но героите вече са се сменили и е късно да им
търсимотговорност.Пакнивързаха.

Проблеми в Спешна помощ?Министърът вади
етническата карта.Ипо доста евтин и лесен начин
печели на своя страна както лекарската гилдия,
така и обществото, катому посочва изконния враг
– циганите.И ние съответнощастливо и задружно
се хващаме на въдицата. Мигновено забравяме да
търсим отговорност за ситуацията в СП от поли-
тиците. Мигновено спираме да дискутираме голе-
мите проблеми там (липса на кадри, недостатъчен
брой екипи, необорудвани линейки, масова
емиграция на лекари, ниски заплати, нулев конт-
рол върху здравното осигуряване, откъдето идват
и многбройните фалшиви сигнали), за които ви-
ната е изцяло управленска, а не ромска. Мигнове-
но ставаме ужасно загрижени за лекарите (които
до вчера давехме в храчки колко били
некадърни). Мигновено се съсре-
доточаваме върху смислени,
градивни и задълбочени
въпроси като избива-
нето на мангалите,
изселването на
ромите,

заливането на гетата с напалм и пр. Мигновено
като по сценарий се разделяме на лагери – „за“ и
„против“ циганите, „за“ и „против“ Москов. Ме-
сец по-късно съвсем сме забравили за Спешна по-
мощичещяхада се правятнякаквиреформитам.
А един политик доста плоско ни замаза очите и си
вдигнарейтинга.

От няколко седмици отново ни мътят главата с
етническата карта. Европа ни връщала бежанци-
те.Новавълнасе задавалапрезмарт.Разиграват се
апокалиптични сценарии. Ще се праща армията
на границата. Какви са причините пак да се вади
етническата карта още не е ясно. Може би пак
прикриване на някоя далавера, може би отвлича-
не на вниманието от задаващия се разнищващ
евродоклад. Гадаем.

За да стигнем до същината – проблем с „ромс-
кия въпрос“ у нас има и той е огромен. Проблем с
бежанците също има, при това общоевропейски
(особено на фона на последните атентати в
Турция и Франция). Да прехвърляш държавното
безхаберие върху ромската общност обаче
изглежда нелепо. Да бориш терористична мрежа
стелениоградипо границата–ощеповече. Трябва
да започне да се прави ясна разлика: кога двата
проблема са извадени от политически контекст и
за тях се говори в посока търсене на решение, кога
етническата карта просто е на масата, за да
изпълни нечии политически интереси. (Жокер –
първотоощене се е случвало.)

В началото на летните протести през 2013 г. про-
тестиращите лепнаха етикет #ignore на Волен и
компания и по този начин избегнаха влизане в
познат сценарий. Време е същият етикет да за-
почне да се лепи и на етническата карта всеки път,
когато я видим да стърчи от ръкава. Иначе ни
очаква познатият финал – ще сме метнати за по-
реден път от все същия евтин номер. А чиповете
пакщесаотсреща.

„Излъжиме веднъж– срам замен.
Излъжимедва пъти – срам за теб.
Излъжиме три пъти – срами за

двамата“.

Отношенията политик–избирател у нас мо-
гат да бъдат сравнени с игра на покер
между двама картоиграчи, в която зад

стола на избирателя има закачено триметрово
огледало, а от ръкавите на политика стърчат бе-
зочливо снопове с белязани карти. И въпреки че
избирателят вижда ръкавите на другия, знае и за
огледалото зад себе си, краят винаги е досадно
познат. От едната страна на масата – купчина с чи-
пове. От другата – люти клетви, вой до небесата,
гръмотевични псувни, безсилни констатации:
„Политиците ни са обирджии!“, „Цялата ни
държава е такава!“, „Съдбата е несправедлива!“,
„Господ ни наказва!“, „Ванга го предрече!“, „На
оръжие, братя!“ и т.н., и т.н. Естествено възниква
въпросът кой е по-виновен в случая? Измамникът
или онзи, който се връзва наивно на един и същ
евтинномервсекипът?

Любимият евтин номер на родните политици е
етническата карта. Вадят я за щяло и нещяло, по
всякакъв повод, по всякаква причина – за всяване
на паника, за отклоняване на вниманието, за изми-
ване на ръцете, за бягане от отговорност, за трупа-
не на рейтинг. После си я прибират обратно и я ва-
дят отново при следващия удобен повод. И ние
всеки път се връзваме на номера. Безотказно. При
това не става въпрос за разни ксенофобски
прослойки с бръснати глави, а за съвсем нормални
избирателииредови граждани.Всеки, всеки, всеки
път.Катопочасовник.

Кабинетът „Орешарски“ е в пълна несъстоя-
телност за справяне с бежанската вълна? Време е
за етническата карта – бежанците са лоша,
уродлива, антихристиянска сган, която не е особе-
но желана на наша територия. Те ще ви изядат
храната, ще ви откраднат работата, ще ви развра-
тят децата. Не можем да ви го заявим официално
(освен по ТВ Алфа), но ще ви го намекнем дебе-
лашки по всички възможни начини. Толкова ни и
трябваше. Веднага се вързахме – гоним сирийски
семейства от населените си места, гоним сирийски
деца от училище. Забравяме за прословутата си
историческа толерантност, забравяме, че има при-
чина въпросните хора да се наричат „бежанци“.
Забравяме, че е задължение на държавата да им
осигурипоне елементарниусловиянаживот.

Същата тази бежанска вълна веднага е яхната
от „Атака“. Волен също вади етническата карта,
казва ни, че само той ще ни избави от бежанската
сган, а ние вкупом му се връзваме. И за броени
седмици от политически труп го възкресяваме до
парламентарнопредставен.

Ксенофобската обстановка, разбира се, е чу-
десна за ДПС. И те веднага вадят етническата ККааррииккааттуурраа:: PPaarreesshh NNaatthh

Христо Гатев
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Мандатът на председателя е три го-
дини, а на останалите е петгоди-
шен. Това е институцията, коятоще

се занимава изключително с преструктури-
рането на проблемни банки. Ролята на борда
е да подготвя планове за преструктуриране,
което е доста сложно и обемно занимание.
Обикновено подобни планове са в обем от
над 1000 страници. Възможно е бордът само
да подпомага вече готов документ за
преструктуриране, изготвен например от на-
ционалните власти. Бордът е напълно авто-
номна институция, която работи със
собствен бюджет, формиращ се от вноски от
банките. За 2015-та година бюджетът ѝ е
определен на 22 милиона евро. Предвидено е
в борда да работят около 250 души, като в
правните документи е заложен таван от 309
души, повечето от които ще работят по пла-
нове за преструктуриране, по решения на на-
ционалните власти и с ЕЦБ.

Както euinside подробно писа миналата
година, в качеството си на надзорник ЕЦБ ще
изпраща уведомление до борда, че дадена
банка е пред фалит. Бордът от своя страна
трябва да приеме схемата за преобразуване,
оздравяване или фалит. Предложената от
борда схема ще влезе в сила до 24 часа от
одобрението ѝ, освен ако Съветът на ми-
нистрите на финансите на ЕС не отхвърли ре-
шението чрез просто мнозинство по предло-
жение на ЕК. Доста сложна система, която
предстои да бъде подложена на първото си
изпитание през тази година. Вмомента бордът
не се занимава с дела по преобразуване, но не е
изключено да се включи към вече започнати
случаи. Все още текат конкурси по назначава-

не на служителите. Бордът ще работи в
следващите няколко месеца заедно със спе-
циална работна група, докато поеме изцяло
функциите си. Седалищетому е в Брюксел.

Съществен елемент от втория стълб на
банковия съюз е единният фонд за банково
преструктуриране (SRF). На 19-ти декември
миналата година Съветът одобри и регла-
мента за определяне на вноските на страните
членки във фонда, които ще са изцяло при-
нос на частния сектор, тоест на финансовите
институции. Наскоро приетата директива за
възстановяване и преструктуриране на
банки (BRRD) предвижда страните
участнички в банковия съюз да започнат
създаването на свои собствени фондове от 1
януари 2015-та година, като в рамките на 8
години фондовете на страните участнички в
банковия съюз ще се слеят в общия фонд.
Докато това стане, вноските ще се определят
на национално ниво на базата на защитените
влогове. В SRF обаче вноските ще се опреде-
лят въз основа на сумата на покритите депо-
зити на всички институции в страните
членки, които участват в банковия съюз.
Банките ще правят годишни вноски във
фонда, изчислени на базата на пасивите им,
без да се взимат предвид собствените им
средства и покритите депозити. Ще се взима
предвид също така и рискът, който за всяка
банка е различен, но ще се прилага плоска
ставка, коятоще варира от 0,8 до 1,5.

Общата цел е през 2023 година единният
фонд за преструктуриране да притежава
средства в размер на най-малко 1% от покри-
тите депозити. По данни на ЕК става дума за
около 55 млрд. евро. Страните участничкище

започнат да събират пари в
националните си фондове
още тази година, защото
целта е фондът да започне
да функционира от януари
2016-та година. Дотогава ще
продължат да важат прави-
лата за държавна помощ.

България и
банковият съюз

Покрай кризата с КТБ
България си постави за
приоритет присъединява-
не само към първия стълб
на банковия съюз –
единния надзорен механи-
зъм. Банковият съюз се
състои на практика от два
стълба – надзорния меха-
низъм и единния механи-
зъм за банково преобразу-

ване. Има и още един елемент, но той не е
толкова фундаментален, колкото първите
два – схемата за гарантиране на влоговете.
Приоритетът за присъединяване към над-
зорния механизъм беше заявен от прези-
дента Росен Плевнелиев през лятото минала-
та година и беше заложен и в управленската
програма на коалиционното правителство на
премиера Бойко Борисов. Под приоритет но-
мер 13 е записано: „Политическо решение за
включване на България в Европейския
банков надзор“.

Според източници от банковия съюз, с
които euinside разговаря, обаче не е
възможно една страна да участва само в над-
зорния механизъм. Ако дадена държава
реши да се присъедини към надзорния меха-
низъм, тя автоматично активира и меха-
низма за преобразуване. Това означава, че
ако българското правителство наистина пла-
нира да подаде заявление за участие в банко-
вия съюз, то трябва да е наясно, че ще трябва
да се подготви и за създаването на национа-
лен фонд за преструктуриране, чиито
вноски ще започнат постепенно да се
прехвърлят към общияфонд. Къммомента в
България действа закон за несъстоя-
телността на банките, в който ключова роля
има фондът за гарантиране на влоговете.
Това обаче не отговаря на договореното в
банковия съюз национално отделение за
преструктуриране. Очевидно е, че управля-
ващите в България се опитват да прехвърлят
проблема с КТБ от болната глава на здравата,
но както euinside вече писа, проблемът не е
банков, а може да бъде решен чрез въвежда-
не на върховенство на закона.

АделинаМарини (текстът е препубликуван отwww.euinside.eu)

Карикатура: Peter Schrank
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Събин Танев

60 416 666 без ДДС. Това е сумата,
предвидена от МС още през 2012-та го-
дина, с която да бъдат закупени 96 000

копия с безсрочен лиценз на тогава все още
несъществуващия Windows 8. Повечето от
нас дори не могат да си представят такава
колосална сума. Разбираемо, още тогава
тази обществена поръчка породи доста голе-
ми съмнения около себе си, които не стихват
и до ден днешен. Годината вече е 2015-та, но
икономически България не е помръднала и
милиметър напред. Точно обратното – фи-
нансовите проблеми в държавата се за-
дълбочават все повече и е, меко казано, ци-
нично да се дават луди пари за софтуер, кой-
то така или иначе никога няма да се
използва. Причината – повечето адми-
нистративни компютри в България все още
не са преминали дори към Windows 7. Още,
Windows 8 като цяло изисква доста мощни
компютри, което значи, че трябва да се заку-
пят и нови машини, които да работят с нова-
та операционна система. Това означава, че
цената на цялостния преход към Win 8 със
сигурност ще надхвърли горепосочените 60
млн. лева. Повечето от нововъведенията на
операционната система изискват touch
screen устройства. Още с излизането си беше
заклеймен като „лоша версия“ поради
проблеми със съвместимостта с по-стари
програми, както и заради чиста и проста
нестабилност на системите, работещи с тази
операционна система. Сигурността също не
е на нужното ниво (както и при всички оста-
нали версии наWindows).

За наше щастие има една проста алтерна-
тива на всичко това – отвореният код. За не-
запознатите: отворен код не значи, че всеки
може да влезе в системата ти и да застраши

сигурността ти. Не,
отворен код означа-
ва, че всеки може да
го нагоди според
собствените си
нужди и
потребности и в съ-
щото време си-
гурността му да е в
пъти по-гарантира-
на, отколкото при
използването на
Windows. Нещо по-
вече – отвореният
код е безплатен.

В целия свят все
повече държави пре-

минават към отворения код. За тях това е го-
лямопостижение, защото в крайна сметка те
не взимат една огромна сума от джобовете
на данъкоплатците, за да закупят софтуер,
който никога няма да бъде използван. Таки-
ва държави са: Македония, където 180 000
компютъра на държавната администрация
работят с Linux (най-известната опера-
ционна система, базирана на отворен код);
Бразилия, където 50 000 училища или 35 000
000 ученици използват софтуер с отворен
код; Малайзия, където всички държавни
агенции работят под Linux; Русия, където
има преход към пълно преминаване под
Linux;Франция, чиято полиция заявява, че е
спестила 50 млн. от такси за надграждане на
софтуер, след като преминава под Linux,
френският парламент също работи с Linux;
Германия, където университетите използ-
ват Linux за нуждите на своите студенти и
преподаватели, бюрото по труда в Германия
също работи под Linux; Чехия, чиито по-
щенски служби работят с безплатен
софтуер; САЩ: Министерство на отбраната,
Федералният съд, Пощенски служби,
Подводният флот и Федералната авиа-
ционна администрация функционират с
Linux. Сайтът наБелиядом еизцяло отворен
код. Уолстрийт е доверена на Red Hat
Enterprise Linux, въпреки че е най-голямата
стокова борса в света; цялата администра-
ция в Мексико работи под Linux; Китай,
чиято държавна банка е заложила на отво-
рен код във всичките си 20 000 клона; Румъ-
ния, макар и от скоро, заяви, че започва пре-
ход към Linux, който трябва да завърши
през 2020 година във всички румънски инс-
титуции. И това са само няколко примерни
държави. Обхватът на отвореният код и

безплатен софтуер емного по-обширен.
В България обаче, когато стане въпрос за

свиване на коланите с цел пестене на ня-
какви пари, всички по високите етажи за-
почват да се правят, че това не се отнася за
тях. Днес се дават 60 млн. без ДДС за
софтуер, утре се дават няколко милиона за
нови коли на НСО, вдругиден депутатите
решават, че заплатите им са ниски, и слагат
по една-две нули отзад. Подобен е и случаят
с неизказания отказ да се премине към Linux
базирана операционна система в български-
те институции и администрация. Не е
трудно да се достигне до извода, че вероятно
са обещани доста „тлъсти“ комисионни и бо-
нуси за определен кръг от хора. Оттук и не-
желанието за промяна. Никой не твърди, че
този преходще бъде напълно безплатен, тъй
като така или иначе трябва да се наемат спе-
циалисти, които да поемат обучението на
администрацията. Със сигурност ще има и
грешки, докато персоналът навлезе в новата
система. Но това, разбира се, е една ивести-
ция, която в дългосрочен планще спести ми-
лиони на българската държава. Небе-
зизвестенфакт е, че възможностите на Linux
отдавна са се изравнили с тези на Windows.
Всички задачи, които досега са се вършили с
Microsoft Office, могат да се свършват и с
алтернативни безплатни програми и то без
компромис в качеството и след минимално
обучение. Сигурността на Linux е в пъти по-
добра и ефективно ще защитава личните ни
данни. Трябва да споменемифакта, че Linux
може да се модифицира според нуждите на
всяка институция, като се добавят нови
функции, нов интерфейс и други. Нещо на-
пълно невъзможно за Windows. Но най-го-
лемият плюс тук е, че едно евентуално въ-
веждане на операционна система, базирана
на отворения код, ще допринесе изключи-
телно много за по-бързото и ефективно въ-
веждане на задължителното за всички евро-
пейски членки електронно правителство. А
защо не и да постави основите на така жела-
ния електронен вот в България.

За съжаление обаче гласът на IT-специа-
листите и отделните български граждани
остава нечут от българските правителства
независимо от множеството ползи, които
тази промяна може да донесе на страната ни.
За пореден път българските управници до-
казват, че открито работят срещу собствена-
та си държава и нейните интереси. Към този
момент обаче кучетата продължават да си
лаят, докатоWindows-ът си върви.

Карикатура: David Pope
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Преди няколко седмици назначение-
то на Слави Бинев за председател на
Парламентарната комисия по

култура и медии събуди т.нар. ни инте-
лектуалци, изкара ги от ъгълчето, в което
къде доброволно, къде по принуда се бяха
свили, и ги заведе дори пред сградата на На-
родното събрание, където изказаха възму-
щението си от избора на архонта. Малко по-
рано пък отново ги чухме – повторното
назначение на Вежди Рашидов за министър
на същата тази култура предизвика гнева на
една частот тях и аплодисментите – на друга.
Вместо Бинев и Рашидов оставка хвърли
главният режисьор на Народен театър
„Иван Вазов“ – Александър Морфов – с това
си действие спечели симпатиите ни още по-
вече. След него с напускане заплашии самата
трупа наНТ – постъпка, на която са способни
само едни истински хъшове.

Собственикът на БИАДсе оттегли от поста
си – очаквано. СашоМорфов обаче отказа да
се върне на своя.

„Не смятам да се връщам в Народния теа-
тър – поне не засега. Очакванията ми? Це-
лият кабинет да подаде оставка. Защото не
Слави Бинев е основният проблем – той е,
както каза Костадин Бонев, само гнойната
пъпка, която свидетелства за един много
дълбок вътрешен процес. Моят протест от
самото начало не беше срещу Бинев и него-
вата личност, а срещу политиката на култу-
рен геноцид, която води правителството. Бих
се върнал, когато тези хора, които от години
се правят, че не съществуваме, обърнат вни-
мание на образованието, науката и изкуство-
то – нещата, които днес оформят българина,
какъвтоще бъде след 20 години“.

Очевидно за режисьора нещата са се про-
менили, властта вече обръща внимание на
културата и образованието, увеличила е бю-
джетите им, Вежди Рашидов е преживял ка-
тарзис и вече е идеален за поста, а комисията
към Парламента е намерила точния си шеф.
Или пък е изтеглил интересен късмет от ба-
ницата с късмети, знам ли. Може пък и още
да не е изтрезнял от дългите празници. Защо-
то първата за годината работна седмица за-
почна с новината, че именно Морфов ще
оглави поста директор на Народния театър
след пенсионирането на Павел Васев. Какво
доведе до този рязък завой в позициите му
можем само да гадаем – така и няма негово
официално изявление по темата, човекът
мълчи, докато ние си чешем клавиатурите из
форуми и социални мрежи, възмущавайки
се от решениетому да приемемястото.

Хъшътпредадехъшовете сии сепревърнав
един от чорбаджиите, така недолюбвани от
тях. Поведе ги на бунт, а после си стисна ръце-
те с тези, срещу които роптаеха. Властта
подписа заповедта за назначаването му, съща-
та тази власт, чиято оставка искаше той. Дали
трупата му подкрепя решението на „хъша“
си – още не знаем. Дали сега отново ще запла-
ши с напускане, или и тя вече мисли, че култу-
рата и изкуството процъфтяват и всичко ни е
наред? Съмнявам се, макар да тая надежда
поне един от тях да остане верен на принципи-
те си/акоиматакива/идаизлезе от театъра с
вдигната глава. Със сигурност няма да им е
лесно–кактонеимебилолесноинахъшовете
в Браила. В едно обаче съм абсолютно си-
гурна–скоронямадапосетяотновоНТ„Иван
Вазов“, ощепо-малкопъкпиесанаМорфов.А
чаках премиерата на новата му /тя е скоро,
междудругото/.

Отчаяно имаме нужда от герои, от хъшо-
ве, от борци за морал, справедливост и
ценности. От опълчили се на системата, от
заклеймили мафията и изобличаващи я с це-
ната на всичко, отказвайки да ѝ служат. Та
нали за това две години търкаме паветата и
протестираме – за промяна, за нормалност,
за демокрация, за истина, за ценности, срещу
фалша, задкулисието, подмяната и потъпк-
ването на правата ни. Там, на площада, нами-
раме съмишленици, хора възмутени, омерзе-
ни, критично мислещи, търсещи отговори,
непримирими като нас. После виждаме как
някои от тях стават служебни премиери, съ-
ветници, министри, зам.-министри, директо-
ри и секретари в същата тази система, която
искаме да променим, назначени от същото
това задкулисие, срещу което протестираме.
В устите и душите ни остава една горчилка,

чувстваме се предадени и отново сами. Не-
минуемо си задаваме въпроса: „Само аз ли
съм луд, че пилея време и енергия в опит да
променя нещата? И мога ли всъщност да ги
променя? Сам ли съм, или има и други, же-
лаещи същото? Луд ли съм? Едни заеха
топли кресла, близки до властта, други изда-
доха книги, трети са на гребена на вълната, а
аз продължавам да се боря с вятърни мелни-
ци, без да получа никаква лична изгода от
това. И въобще има ли смисъл?!“.

Едни виждат реформирането на система-
та и изкореняването на порочните практики
като процес, който започва от долу нагоре –
първо единицата, после общото, накрая ця-
лото. Така я виждаме ние от вестник „Про-
тест“. Други обаче смятат, че трябва да вле-
зеш в нея, за да я промениш. Не казвам, че
само едното или другото е правилно. Но ко-
гато си застанал пред обществото с името и
идеите си, когато тръбиш наляво и надясно
как не си против конкретна личност, а срещу
даден модел на поведение и управление и
няма да мълчиш и да се примириш, докато
той не спре да се възпроизвежда, а после се
уредиш с пост и внезапно замлъкнеш,
последното определение, което би ти
подхождало, е принципен човек. Губиш и до-
верието и подкрепата на хората, които са те
следвали и чиито възгледи по някакъв начин
си носил и изразявал. Всъщност последните
години има криза на доверие не само към
институциите и държавата, но и към лица и
авторитети, затова и се посреща със скепти-
цизъм всеки, дръзнал да изразява мнението
намнозинствотоида говориотнечиеиме.На
практика се получава омагьосан кръг –
общността има нужда от лидер, след когото
да тръгне, но когато се появи някой с пре-
тенции да бъде такъв, го разкъсва и прогонва,
защото нему вярва.

Постъпката на Александър Морфов и
други видни протестиращи затваря този
кръг. Разочаровани, недоволните отказват да
протестират и да участват в процеса на про-
мяната. Затварят се в себе си и личната си
зона на комфорт и чакат – неясно какво. За-
това и масови протести в близките години
няма да има – дори машинациите на задку-
лисието не успяха да предизвикат такова
разделение сред гражданите, каквото сами
си направиха. Не се учудвайте, господин ди-
ректоре, ако вдругиден Азис оглави някоя
комисия по култура и няма желаещи да про-
тестират – хъшовете са ни на привършване, а
и малкото, които останаха, заиграха в отбора
на султана.

МихаелаЛазарова

Карикатура: FrunzeMushegovich
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Какво доведе до траге-
дията в редакцията на
Charlie Hebdo?

Атентатът в редакцията на Charlie
Hebdo от 07.01.2015 г. бе не само акт
на хладнокръвно масово убийство, но
и посегателство към свободата на
словото в сърцето на Европа – Па-
риж. Двама маскирани мъже нахлуха
в офиса на сатиричното списание и
откриха огън към беззащитни журна-
листи, оставяйки след себе си 12
мъртви, като между тях и двама слу-
жители на реда. Малко по-късно ста-
на ясно, че въпросните лица са част
от групировката „Ал Кайда“, позната
с радикалните си методи за про-
карване на ислям. Версиите се разми-
наха с признанието на Ислямска
държава, която настоя да бъде
призната като извършителка.

Варварският акт моментално събу-
ди вълна на възмущение из цяла
Франция, както и в много други за-
падни държави, а между тях намери
място и България. Реакциите все пак
варираха от абсолютно осъждащи
ислямската религия, през позицията
на осъждане на радикалния ислям до
мнението, че това е лицемерен акт на
солидарност, който ще помогне само
на популистските и националисти-

ческите партии в Европа да наберат
сила. Чу се и теза, идваща от руските
среди, че това е дело на американски-
те тайни служби ЦРУ.

Ден по-късно след масивно преда-
ване на преследването на заподозре-
ните в злодеянието, наподобяващо и
присъщо по-скоро на американския
начин на правене на журналистика,
двамата мъже бяха неутрализирани,
след като те самите отнеха живота на
няколко заложници. Последва вълна
на облекчение, че заплахата е отми-
нала, или поне засега.

Изданието Charlie Hebdo е
известно със скандалните си карика-
тури на политици, духовници и про-
роци, между които попада и свеще-
ният за цялата мюсюлманска
общност пророк Мохамед. Макар и
да няма преки доказателства за посе-
гателството, всичко сочи, че мотиви-
те са били отказът на изданието да
прекрати сатиричното представяне
на Мохамед на страниците си.

Но как се стигна до тази
трагедия?

Обективна оценка е трудно да бъде
направена, но могат да бъдат посоче-
ни няколко събития, които могат да
хвърлят светлина. През месец

септември 2012 г.
избухнаха протести в ре-
дица на брой точки на
света срещу нискобюдже-
тен американски филм,
осмиващ Мохамед.

На печалната за САЩ
дата 11 септември 2012 г.
лентата стана повод за
нов епизод на кръвопро-
лития. В пристанищния
либийски град Бенгази
избухна протест пред
американското консулс-
тво в защита на името на
Мохамед.

В суматохата амери-
канският посланик беше
убит, а смъртта си наме-
риха и трима негови ко-
леги. В четвъртък (20
септември) властите в
САЩ обявиха, че атаката
е била терористична, но
не уточниха дали е била

планирана. Вълната на гнева се
разрасна още същия ден, като се пре-
несе в египетската столица Кайро.

В опит да намали напрежението ви-
део платформата YouTube блокира
достъпа до филма в двете държави.
Антиамериканското недоволство оба-
че не остана капсулирано и се прене-
се в редица ислямски държави. По
цял свят посолствата на САЩ бяха
обекти на нападение, като в Судан
бяха атакувани и мисиите на Герма-
ния и Великобритания.

Чувствителността на Арабския свят
е била винаги изключително изостре-
на, щом става дума за чистото име на
пророка. Всеки хумористичен акт
срещу Мохамед е бил тълкуван про-
вокативно от мюсюлмани.

От тази гледна точка не е изключе-
на и вероятността филмът да е целял
да предизвика напрежение. Още по-
вече видеото бе първоначално пусна-
то на части през юни 2012 г., когато
не намери голям зрителски интерес,
но след превод на арабски то доби
популярност в цял свят.

Мненията дали Мохамед може да
бъде осмиван достигат крайности.
При всички случаи мюсюлмани реа-
гират гневно винаги, когато към про-
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рока им се проявява хумористично
отношение – нещо, което би минало
без подобни проблеми при другите
религии. Това е така открай време
поради готовността на една част от
мюсюлманите да жертват живота си
и живота на други в името му.

Равносметката показва, че към
светците, които биват защитавани със
средствата на войната, се проявява
повече толерантност и за тях не се го-
вори. А дали обществената реакция
на филма е била прогнозирана от
създателите му и може ли това да
бъде мотив за оправдание?

Така се стигна и до затварянето на
френски посолства в размирните
страни заради карикатурите на
Charlie Hebdo, които по това време са
били утвърдени и въпреки че са пре-
дизвиквали гняв и възмущение, не са
успявали да нагнетят толкова много
напрежение.

Сатира и религия
Така на дневен ред изплува и

датското сатирично списание
Jyllands-Posten, откъдето и започна
противоречието между сатира и ре-
лигия. Изданието публикува през
септември 2005 г. 12 карикатури с
образа на Мохамед, една от които го
изобразява с бомба на главата вместо
с тюрбан. Карикатурите бяха веднага
препечатани от Charlie Hebdo, с кое-
то и списанието влезе във водовърте-
жа на това, което мюсюлманската
общност вижда като провокация.
Действията на френското списание
бяха продиктувани от акт на соли-
дарност в защита на свободата на се-
беизразяване. Когато обаче маскира-
ните мъже убиха 10 от редакционната
колегия на Charlie Hebdo, Jyllands-
Posten не пожела да публикува кари-
катури от френския хуморист от
„съображения за сигурност“. Но това
вече е въпрос на редакционна поли-
тика и интерпретация на проблема.

Двете страни на морала
В случилата се трагедия изплуват

няколко страни на проблема. От една
страна Франция, както и почти цяла
Европа, са си в правото да изразяват
мнението си по какъвто начин нами-

рат за добре. Това е характерно за се-
куларната и правовата държава, га-
рантирано ѝ от Конституцията.
Избягването на болезнени теми за
определени групи от хора е авто-
цензура и се отдалечава от идеята на
журналистиката да бъде слуга на
обществения интерес. Становището
на много европейци, че мюсюлманите
трябва да се съобразяват с традиции-
те на западните демокрации, ако
искат да бъдат част от тях, е вярна,
но проблемът не се изчерпва там,
особено в случая на Франция.

В хронологията по залавянето на
двамата атентатори Куаши изплува
информация, че те имат алжирски
произход. Историята на френско-
алжирските отношения е, меко каза-
но, недипломатична. Раната, която
все още стои отворена от Алжирска-
та война за независимост от Франция,
събужда духовете на ужасяващия 6-
годишен конфликт, взел над 1,5 млн.
жертви. Заел място в историята пре-
ди едва половин век, проблемът едва
не открива гражданска война във
Франция. Войната от 1954–1962 г.
остава като неудобна за френските
политици и до ден днешен. Тя, както
и 132-годишната френска окупация
на африканската държава, са едни от
причините в днешна Франция да има
над 5 млн. алжирци от близо 6,5 млн.
мюсюлмани. Както стана ясно, двама-
та атентатори са братя от алжирски
произход, но и са с френско
гражданство. Никой не иска да търси
под вола теле, особено когато при-
надлежността им към „Ал Кайда“
или Ислямска държава витае, но е
добре да се помисли и върху упреци-
те срещу мюсюлманите във Франция
и тяхното и интегрирано местообита-
ние. Защото когато някой размаха
пръста на справедливостта, е редно
да се замислим дали той вижда
всички аспекти на проблема.

Мюсюлманската реакция
Убийствата са ужасяващи и трябва

да бъдат заклеймени като мрако-
бесни и човеконенавистни. С това се
съгласиха и много ислямски лидери
във Франция, както и от Близкия
изток. Сочената от САЩ за теро-
ристична организация „Хизбулла“

осъди акта, като заяви, че атентатът е
по-вреден за Исляма от карикатури-
те на Charlie Hebdo. Тук трябва да се
отбележи, че ливанската политическа
партия е с шиитски убеждения, а „Ал
Кайда“ – сунитска. И двете са във
враждебни отношения и имат проти-
воположни виждания за изповядване-
то и разпространението на Ислям. А
също така двете, независими една от
друга, се противопоставят на ново-
появилата се Ислямска държава.

Знак за равенство между Исляма и
тероризъм не може да бъде слаган.
Примерите са безброй, но е доста-
тъчно да се спомене светска Турция,
която е секуларна държава от 20-те
години на XX век. Има диаметрални
противоположности между Запада и
Исляма – като основното различие се
състои в избора свобода на словото и
права на хората.

Проблемът в сянка
Един проблем остава встрани все

пак. И това е националната сигурност
на Франция. Атентатите над Све-
товния търговски център в Ню Йорк
от 2001 г., атентатът над железниците
в Мадрид от 2004 г., атаката върху
обществения транспорт в Лондон от
2005 г., както и неизброимите
контингенти в мисии на НАТО по
света бяха достатъчни мотиви френс-
ките служби да са нащрек. През 2013
г. Националният бюджет на Франция
отдели за национална сигурност 31,4
млрд. EUR, като вноската към НАТО
остана трета по големина в алианса.
През 2013 г. избухна и скандал, след
като нашумелият Едуард Сноудън
разкри, че Главната дирекция по
вътрешна безопасност на Франция
подслушва френски граждани неза-
конно. Тези щрихи показват само, че
институциите вършат работа, но
дали вършат работата, за която са
създадени? И дали точно от тях не
трябва да се търси най-голяма отго-
ворност в контекста на атентата сре-
щу Charlie Hebdo? Политическата
класа, съдебната система и обществе-
ността трябва да побързат да наме-
рят адекватно решение на проблема,
защото популизмът чука на вратата,
а уроците от него сякаш най-трудно
се учат. #
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