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Свински грип – 

пандемия от 

печалбарство

Що за птици и свине всъщност 
разнасят заразата на масовата 
грипна психоза?

Социална революция 

и свободен 

комунизъм

Публикуваме като брошура про-
грамата на испанските анархи-
сти от 1936 г. – актуална и днес.

Матрицата – това е 

държавата

Тостерът и преносимият компю-
тър няма да се обърнат срещу 
нас – единствената машина, коя-
то ни заробва, е държавната.

Иранската заплаха е 

една лъжа

Джон Пилджър за поредните оръ-
жия за масова заблуда и най-изпи-
паната нова марионетка на Пен-
тагона – Барак Обама.

Pavilionul 32 – 

анархия в 

Тимишоара

Разговор с Тави от анархоколек-
тива в румънския град за истори-
ята, музиката и радикализма.

БОРБА ЗА ЖИВОТ И СЪЩЕСТВУВАНЕ

За какво се борят 
гръцките фермери

„Ние не излязохме на улица-
та, защото нямаме какво 
да правим, а защото имаме 
много проблеми и ще се вър-
нем в нашите ферми само 
когато имаме възможност 
да работим, защото сега 
такава нямаме” – обяснява 
фермер от протестния блок 
на гръцкото градче Аламана.

В българските медии се 
изля куп помия срещу про-
тестиращите – които са 
навсякъде в Гърция, а не само 
по границата с България, – 
но малко се споменава за 
техните реални проблеми – 
сакън, нашите земеделци да 
не разберат, че имат същи-
те и да постъпят по същия 
начин. Ясно и категорично, 
гръцките селски стопани 
обясняват въпроса, но ду-

мите им съвсем не звучат 
„правоверно” за заблизалите 
еврогъзове наши медийни и 
политически проститутки: 
„Политиката на Европейския 
съюз и правителствата на 
държавите членки ни изпра-
виха пред бедност и унищо-
жение. Единственото, ко-
ето ни остана, е да се обе-
диним, да бъдем настойчиви 
и силни в борбата си, за да 
можем да притиснем гръц-
кото правителство и то да 
изпълни нашите искания. Це-
ните на нашите продукти, 
които се дават на търго-
вците и на индустриалците, 
са страшно ниски и това е 
така четвърта поредна го-
дина, а те после продават 
на хората същия продукт на 
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Кога ще забраните и вицовете?
Властта се чуди как да не се смущава от и без друго рехавите протести

На 23 януари властта си гла-
сува закон, с който забраня-
ва провеждането на про-
тестни митинги и всякакви 
протестни събрания пред 
правителствените сгра-
ди (парламент, президент-
ство, министерски съвет). 
Законът гласи, че събрание, 
митинг или манифестация 
не могат да се организи-
рат в „обозначената зона” 
около сградите на Народно-
то събрание, на президент-

ствена близост до военни 
обекти. Витиеватата фор-
мулировка означава, че край 
тези сгради няма да може 
да има каквито и да е про-
тести. Този акт донякъде 
беше очакван, но интересно-
то в случая беше, че медии-
те не вдигнаха никакъв шум 
около това, за да може да се 
приеме тихомълком – някак 
си след рехавото повторе-
ние на 14 януари (този път 
с конкретно искане Законът 
за електронните съобще-
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ПРОТЕСТ СРЕЩУ ГЕННО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ

Ченгета и по-висши организми
„Тия, като ги гледам, всички-
те са генно модифицирани”, 
каза ченгето на шествието 
срещу ГМО, докато минава-
хме край него с плакат „Бой-
ко Борисов – генно модифи-
циран организъм”. Изглежда 
има солидарност между по-
лицаите и хората – никой не 
обича ГМ организмите. 

ГМО не ни трябва в Бъл-
гария. Най-малко на земедел-
ците. Пред ЕРА земеделе-
цът Ивайло Желязков обяс-
ни защо българските ферме-
ри масово са против произ-
водството на ГМО. Първо и 
най-важно за тях, използва-
нето на ГМО не гарантира 

печалби. Световният опит 
доказва, че поради монопо-
листката политика на Мон-
санто, фермерите, които 
произвеждат ГМО, работят 
почти на загуба.

Далаверата с ГМО е след-
ната (виж и страница 3):

Фирмата Монсанто вече 
десетилетия произвежда 
препарата против плевели 
„Раундъп”. След обработка-
та на площите с него, нищо, 
дори културни растения, не 
никне върху тях в продъл-
жение на години. Монсанто 
отново идва на помощ – про-
дава специално модифицира-
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Защо 
сме 
бедни? Парадоксално или не, но държавата е 

бедна, защото държавата е богата и 
няма пари, защото има пари. » » » на стр. 2
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Топлофикация София 

олекна с 450 хил. лв

Върховният администра-
тивен съд потвърди ре-
шение на Комисията за за-
щита на конкуренцията 
от декември 2008 г., с ко-
ето на Топлофикация Со-
фия бяха наложени глоби за 
общо 450 хиляди лева. Към 
септември 2008 г. Топло-
фикация София е спряла 
топлоподаването до реди-
ца сгради. Така изрядните 
клиенти на дружеството 
са били лишени от полз-
ване на услугата. Съдът е 
изтъкнал, че прекъсване-
то на топлоподаването е 
крайна мярка, която е до-
пустима само когато са 
изчерпани всички остана-
ли възможности за урежда-
не на отношенията между 
страните. Решението е 
окончателно и не подлежи 
на обжалване. •

Бедни хапват в БИЛЛА 

тайно

Бедни пенсионери намери-
ха начин да преживеят кри-
зата. Те похапват крадеш-
ком в БИЛЛА или МЕТРО, 
разкриха магазинери. Кри-
ят се между рафтовете и 
ядат каквото сварят, по-
някога само хляб. Влизат 
в хипермаркети с много 
хора, защото има по-малък 
шанс да ги хванат. Каме-
рите обаче засичат еже-
дневно как десетки си по-
хапват. •

Ченгетата млатили 

законно на 14 януари

След проверка по случая 
прокуратурата е устано-
вила, че използваната сила 
от страна на органите на 
реда е била съгласно зако-
на, тъй като е имало за-
повед за прекратяване на 
протеста. Прокуратура-
та се зае със случая след 
жалбата на адвокат Иван 
Груйкин, който посочи слу-
чаи на нанесен побой над 
граждани от полицаи по 
време на протеста пред 
НС. •

Продължава 

неправомерното 

събиране на лични данни

Все още продължава прак-
тиката от гражданите да 
бъдат събирани повече от 
необходимите лични дан-
ни, а личните им карти да 
бъдат ксерокопирани или 
сканирани, което е в раз-
рез със закона, отчетоха 
от Комисията за защита 
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БОРБА ЗА ЖИВОТ И СЪЩЕСТВУВАНЕ

За какво се борят гръцките фермери
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адски високи цени. Имаме ог-
ромни дългове към банките, 
а в същото време се нужда-
ем от много повече пари, за 
да произвеждаме – това не е 
по наша вина, а е резултат 
от политиката на държа-
вата, която предпочита да 
дава повече пари на банке-
рите и големите компании, 
а не на дребни собственици 
като нас. За тях държава-
та има пари, а за хора като 
нас – никога няма.”

Все пак отзвук от техни-
те думи и действия имаше – 
тютюнопроизводителите 
блокираха и българската 
страна на границата при Ку-
лата в знак на солидарност 
на 29 януари. Разбира се, ти-
пично по български, доста 
закъсняла и доста кратко-
временна реакция – само за 
няколко часа сутринта.

В момента действат око-
ло 25 различни блока на про-
тестиращи фермери, които 
са блокирали не само грани-
цата с България при Прома-
хон, а също и всички големи 
артерии в Гърция още от 15 
януари. Списъкът на всички 
блокирани пътища в Гърция 
към края на месеца спокойно 
може да запълни цяла стра-
ница.

Фермерите взимат свои-
те решения на големи общи 

събрания, на които колек-
тивно се решава как точ-
но и къде ще продължи бор-
бата. Тези събрания са опит 
да се излезе от партийните 
кръгове и хората да се кон-
центрират върху своите 
собствени проблеми, а не да 
бъдат контролирани от по-
литическите партии – гръц-
ката комунистическа пар-
тия например има значител-
но влияние върху някои от 
фермерите и се опитва да 
контролира протестите.

Някои от конкретните 
искания на протестиращи-
те гръцки фермери:

• незабавно предоставя-
не на паричните субсидии 
от Европейския съюз, които 
гръцкото правителство не 
е дало. Европейската коми-
сия започна вече разследва-
не къде са отишли парите, 
дадени на правителството 
в Атина през 2009 г.;

• субсидиите и продукти-
те да бъдат свързани, за да 
стане ясно отделянето на 

парите от тяхната цел , ко-
ето създава сериозни про-
блеми. Ако има 100 кг пор-
токали например, фермерът 
взима пари само за половина-
та от тях и пуска само поло-
вината на пазара, а другата 
половина отива на боклука, 
защото той се нуждае от 
много повече пари за тяхна-
та преработка;

• сваляне на възрастта 
за пенсионно осигуряване на 
60 години за мъжете и 55 за 
жените и увеличаване на се-
гашното заплащане;

• парично осигуряване от 
правителството в случай 
на природни бедствия.

Ясно е, че това не са ка-
призи на привилегировани, а 
борба на бедните и средни 
фермери за съществуване, 
въпрос на живот и смърт. 
При толкова енергична бор-
ба някои от исканията на 
гръцките фермери сигурно 
ще бъдат изпълнени, както 
това се случи миналата го-
дина, когато отново се изля-

ха купища помия срещу бло-
кадите по българската гра-
ница. Явно „недоволните бъл-
гари”, които получават ме-
дийна трибуна на тепсия, са 
недоволни именно от това, 
че с постоянство, решител-
ност и радикализация, много 
от нещата са реално пости-
жими, а не утопични. Същи-
те тези „недоволни” са явно 
много доволни, когато соци-
алните борби стигат до за-
дънена улица, стига далаве-
рата им да крета някак си.

За нас като анархисти 
тези действия са стъпки 
по пътя към цялостното ос-
вобождаване на човешкия 
труд и живот. Всеки опит 
на държавата – а тя ги пра-
ви и ще ги прави непрекъсна-
то – да унищожи отвоювани 
с много висока цена пости-
жения на хората, които про-
извеждат благата, трябва 
да среща също толкова, че 
и по-остър отпор. Тази бор-
ба няма да свърши с поредна-
та малка или по-голяма побе-
да, нито с поредното малко 
или по-голямо поражение. Тя 
ще продължи, докато фер-
мерите и цялото общество 
се освободи от държавния и 
капиталистически контрол 
и когато хората ще могат 
да вземат своите решения 
самостоятелно и истински 
независимо. •

Йоана и Иво
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ВЪПРОСЪТ НА ВЪПРОСИТЕ

Защо сме бедни?
Защо бачкаме все повече, а 
парите все по-малко ни сти-
гат? Ако всичко, което изра-
ботвахме, си оставаше за 
нас, математиката е ясна – 
щом изработваш повече, 
има само един вариант да 
ти остава по-малко – плюс-
каш по-бързо, отколкото из-
работваш. Всеки от нас оба-
че може да си отговори дали 
е така – не, не е. Значи от-
говорът е другаде и той е 
именно в това, че далеч не 
всичко, което изработваме, 
остава за нас и, което е по-
важно, все по-малко от изра-
ботеното в повече остава 
за нас. Когато анархистите 
казват, че трябва да разка-
раме държавата и банките, 
мнозина смятат, че това 
е просто някакво заклина-
ние, някаква „запазена мар-
ка” – нещо, което ни отлича-
ва от другите -исти, които 
искат да разкарат и да вка-
рат други неща. Не е така и 
лесно се доказва с прост по-
глед на статистиката за 
последното тримесечие, а 
не само за последното, ами 
за последните стотици 
тримесечия. От целия куп 
пари, които създаваме, явно 
за мнозинството от нас ос-
тава все по-малко. Очевид-
но за някакво малцинство 
остава все повече. Кое оба-
че е това „малцинство”, кои 

са тези „сектори”, които са 
толкова велики и важни за 
икономиката, че да имат 
право да прибират повече 
от другите с гайдите? От-
говорът в статистиката е 
неизменно и постоянно тъп, 
абсурден и болезнен – най-го-
лемите доходи не са в енер-
гетиката, без която няма-
ше да има икономика, нито 
в компютрите или телеко-
муникациите, без които пък 
нямаше да има ръст. Най-го-
лямото квадратче от цяла-
та диаграма неизменно е за-
гадъчното „Финансови и за-
страхователни дейности в 
обществения сектор”. Сред-
ната годишна заплата в 
този велик ФЗДОС – пресеч-
ната точка на държавата и 
банките, които ние искаме 
да ликвидираме – е 17 584 
лева по последни годишни 
данни (2008). Годишната за-
плата в „обществените” 
банкови и застрахователни 
дейности е с над 7000 лева 
по-висока от тази в енерге-
тиката (частна и държавна) 
и с над 3500 лева по-висока 
от средната заплата в ком-
пютрите и комуникациите 
(частни и държавни). Нещо 
повече, в разгара на така на-
речената криза – второто 
тримесечие на миналата 
2009 година – най-голямо-
то увеличение на средната 

заплата отново е във „Фи-
нансови и застрахователни 
дейности” – 14,2%, а веднага 
след него е увеличението на 
заплатите в „Държавно уп-
равление” – 9,9%.

Ако още не ви е причер-
няло пред очите, значи ра-
ботите в държавно учреж-
дение, в банка или в някаква 
държавна финансова коми-
сия или подобна надзорно-ад-
министративна шмекерия – 
същият този ФЗДОС, дето 
ни излиза златен. Ама нали 
вече половин година слуша-
ме как държавното управле-
ние (ланшното) било крадли-
во, бездарно, спрели му фон-
дове, издухало излишъци, на-
поръчало поръчки, надого-
ворило договори и прочее, 
и тъй нататък. За тези му 
чудни постижения обаче ние 
сме му вдигнали заплатата. 
По-голямо увеличение от не-
говото сме дали само на бан-
ките и застрахователите – 
баш на тия синков ци, които 
ни сватосаха за поредната 
финансова криза. Ето къде 
са отишли парите в повече, 
заради които на нас с гайди-
те са останали по-малко – 
определено при най-заслужи-
лите... за окаяното ни дере-
дже.

Ясно е, че проблемът 
не е в крадливото малцин-
ство, което ще продължа-

ва да краде, защото най-до-
бре е усвоило тоя странен 
занаят. Проблемът е баш в 
нас, в мнозинството, което 
вече не иска и да си задава 
тези простички и логични 
въпроси, което не иска да си 
обясни тези очевидни циф-
ри, които не се и крият. Не, 
те не са абсурдни, те са ло-
гични и ще продължават да 
бъдат логични, докато има 
капитал и държава. Пробле-
мът е във всички нас, които, 
изплювайки някаква робска 
премъдрост от типа на „би-
тият – бит...”, се подсмихва-
ме под мустак все едно сме 
намерили философския ка-
мък, който превръща лайна-
та в злато, само дето не е 
така, а обратното. Откак-
то сме намерили тая диво-
тия държавата и банките, 
сме намерили философския 
антикамък, който превръща 
златото в лайна.

Други питат – добре, ре-
волюция, махаме ги, после 
какво? Революцията обаче 
няма да се направи от тия, 
дето вечно им казват, а от 
ония, на които им е писнало

вечно да им казват. Докато 
чакаме да ни кажат, нито ре-
волюция ще има, нито пари. 
Ще има една шепа гъзници, 
които вечно и с удоволст-
вие ще „ни казват”. •

А. Ванчев
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на личните данни. Коми-
сията е направила редица 
проверки на МВР, НОИ, об-
щините в София, Пловдив 
и Варна, електроразпре-
делителните дружества, 
Сметната палата, мобил-
ните оператори и др. Най-
много жалбите на гражда-
ни за неправомерно съби-
ране на лични данни има 
срещу централните ор-
гани на изпълнителната 
власт, финансово-кредит-
ната система и телекому-
никациите. •

Нови ограничения 

за събранията, 

митингите и 

манифестациите

Събрание, митинг или ма-
нифестация не може да 
се организират в обозна-
чената зона около сгради-
те на Народното събра-
ние, на президентството 
и на Министерския съвет, 
както и в непосредствена 
близост до военни обекти. 
Това ограничение едино-
душно гласуваха депута-
тите на второто чете-
не на промени в Закона за 
събранията, митингите и 
манифестациите. •

Затварят 150 болници

Не 100, а 150 болници от 
всичките над 350 ще бъ-
дат затворени, съобщи 
д-р Цветан Райчинов, шеф 
на лекарския съюз. Причи-
ната е в нови изисквания 
на здравната каса към ле-
чебните заведения, които 
искат да получават пари 
от нея. Според д-р Райчи-
нов за безработица сред 
лекарите не може да се 
говори, защото те щели 
да отидат в по-големи-
те болници. Проблем оба-
че ще имат пациентите, 
защото ако в техния град 
лечебното заведение се 
закрие, те със собствен 
транспорт ще трябва да 
ходят на лекар. •

Поскъпна транспортът 

в София

От 1 януари в София започ-
ва продажбата на по-скъ-
пите талони за пътува-
не в градския транспорт. 
С нови по-високи цени са 
и картите за студенти, 
пенсионери и хора с увреж-
дания. Талоните за 10 пъ-
тувания поскъпват с 50 
стотинки и ще се прода-
ват за 8 лева. Цената на 
талоните за 5 пътувания 
става 4,50 лв. Комбини-
раният билет за метро и 
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НЕМИЛА РОДНА КАРТИНКА

Българските метреси 
на гръцкия бизнес
На 18 януари българският 
премиер Бойко Борисов за-
яви, че ще иска незабавни 
санкции за Гърция и компен-
сации за българския бизнес 
от Европейския съюз.

Границата временно беше 
отворена, но „успехът” на 
българския премиер и медий-
на знаменитост продължи 
по-кратко от очакваното. 
На 25 януари фермерите за-
явиха, че засилват протес-
тите и че затварят отно-
во както пътната, така и 
железопътната граница на 
Гърция с България. В отговор 
българското правителство 
в лицето на своя премиер за-
яви, че е готово да оттег-
ли иска за компенсации в Ев-
ропейския съд в Люксембург 
и жалбата в Европейската 
комисия срещу Гърция, ако 
гръцките фермери незабав-
но вдигнат блокадата на 
границата и сключат спора-
зумение с гръцкото прави-
телство. Този ултиматум 
навежда на мисълта, че не е 
достатъчно за един преми-
ер да бъде в услуга на бизне-
са и във вреда на обикнове-
ните хора само в собстве-
ната си страна.

Според гръцкия вестник 
„Апогевматини” властта в 
Гърция залага на умората на 
стачкуващите. Продължа-
ват нападките и негативни-

те оценки от страна на чуж-
дестранните медии, финан-
сови институции и полити-
чески кръгове. Става ясно, 
че родните министри, биз-
несмени, ощетени собстве-
ници на хотели, журналисти 
и други комици (за справ-
ка “Шоуто на Канала” от 23 
януари) са едни от много-
то в Европа, поставили се 
в услуга на гръцката държа-
ва и бизнес срещу интереси-
те на фермерите. Никой от 
тях не припомни обаче, че не 
протестите на фермерите 
причиниха световната фи-
нансова криза, а именно съ-
щия този „бизнес” и същите 
тези правителства, които 
лапат милиони с десетките 
си надзорни, регулаторни и 
не знам си още какви органи 
уж точно да пазят банкери-
те да не крадат и да не лъ-
жат толкова. Същите кра-
дци и лъжци продължават 
безнаказано да крадат от 
труда на наемните работ-
ници и селските производи-
тели.

От телевизията няма да 
научите за подкрепата за 
гръцките фермери от стра-
на на техните колеги от 
другите страни, включи-
телно и от България. Може-
те да се информирате от 
фермерските форуми и со-
циални мрежи в интернет. •

ния да не се приема) и между 
продължаващите периодич-
ни протести на „позитивни-
те” еколози срещу приемане-
то на закона за разрешаване 
отглеждането на генно мо-
дифицирани храни в Бълга-
рия. Българският народ не е 
известен с ежедневното из-
лизане на улицата като ня-
кои други, включително съ-
седни, но явно на вездесъщия 
Бойко и това му пречи. Явно 
авторитаризмът, наложен 
от новата политика на ЕС 
(експериментът започ на в 
съседна Сърбия с обвинени-
те в международен теро-
ризъм заради два коктейла 
молотов по гръцкото посол-
ство другари, които са още 
в предварителния арест от 
4 септември), много допада 
на гербаджийските чорбад-
жии, които се усетиха, че 
могат да прибягват до фа-
шистко-болшевишки похва-
ти лесничко, при това с бла-
гословията на новите евро-
пейски господари-комисари. 
Нека видим какви са моти-
вите на един от предложи-
лите промени в Закона за 
събранията, митингите и 
демонстрациите Красимир 
Ципов – младо адвокатче, 
работило като „експерт” в 
частната сфера и изпълни-
телната власт, и избрано за 

депутат от ГЕРБ на послед-
ните избори:

„Това, което се предложи 
в комисията от всички пар-
ламентарни групи, беше да 
се разшири зоната и спря-
мо сградите на президент-
ството и МС. Идеята ни не 
е била да забраняваме про-
веждането на подобни меро-
приятия пред тези сгради, 
а да осигурим възможност 
на служителите от админи-
страцията на тези инсти-
туции да изпълняват нор-
мално своите функции и за-
дачи. Личното ми мнение е, 
че ако това се беше поста-
вило като аргумент, кой-
то да се обсъди и приеме, 
по-скоро би следвало да за-
легне в един изцяло нов за-
кон за митингите, тъй като 
действащият е от 1990 г. 
В него трябва ясно да се за-
пише, че такива мероприя-
тия могат да се провеждат 
пред всяка институция, но 
да се създаде един своеобра-
зен коридор от няколко ме-
тра, за да могат служители-
те да си вършат работата 
спокойно”. Не стига това, 
ами според Ципов със забра-
ната за протестиране пред 
„богоизбраните” властови 
институции щели „да мо-
гат съответните официал-
ни лица и служители свобод-
но да се придвижват до и от 
работните си места” и дру-

ги такива глупости. Какво 
можем да искаме от хора, ко-
ито никога не са протести-
рали през живота си? За оби-
таващите еснафското де-
путатско тресавище плаз-
модии протестът е нераз-
бираем, те не могат да про-
умеят, че целта е именно да 
се притиснат бюрократи-
те, да им се вгорчи животе-
цът, за да си размърдат пле-
сенясалите гъзове и да свър-
шат за пет лева работа на 
тия, дето си празнят джо-
бовете, за да им напълнят 
хазната. Защо не забраним 
направо безработицата и 
ниските заплати например 
със същия аргумент – да мо-
гат всички хора спокойно да 
си работят и да си плащат 
сметките? Тогава със сигур-
ност ще се реши и „пробле-
мът” с протестите.

Този закон е върхът на на-
глостта на управляващи-
те български берлусконие-
вци. Дори самото уведом-
ление за протест изглежда 
абсурдно, когато си дове-
ден до просешка тояга и/
или тотален гняв. Гръцките 
студенти, работници и дру-
ги представители на народа 
обграждат постоянно пар-
ламента в Атина в опит да 
влязат там и да кажат как-
во мислят на тези, които 
определят тяхната съдба 
и които мнозинството от 

народа НЕ Е избрало – на по-
следните избори в Гърция из-
бирателната НЕактивност 
беше над 60%. Тук нещата 
са много по-кротки – няма 
джангър, сблъсъци с полиция-
та, има само викове „Остав-
ка!” и „позитивни” еколози, 
обаче явно и те не трябва 
да смущават спокойствие-
то на „работещите” власт-
ници. Милосърдно кастрира-
ните български медии също 
не вдигнаха шум за тази по-
правка, когато по принцип 
би трябвало да го направят. 
Все пак цялата история има-
ше леко комично, „положи-
телно” решение – на 1 фев-
руари президентът Гоце на-
ложи вето на тази поправка 
в закона и изведнъж и Бойко, 
и синдикати бяха съгласни, 
че 48-те часа предизвестие 
към властта за правото си 
да протестираш няма да се 
увеличат на 72, а ограниче-
нието за протест ще бъде 
на „не повече” от 5-20 метра 
в радиус от правителстве-
ните сгради, за да не се сму-
щават „работещите”. След-
ва се познатата схема на 
„добрия цар”, която се прила-
га за ред неща, най-скоро за 
„закриването” на болниците. 
Заплашват те, че ще те съ-
дерат от бой, за да ги бла-
гославяш, когато ти бият 
само два шамара. •

Иво

ПРОБЛЕМЪТ С ПРОТЕСТИТЕ Е РЕШЕН – ПРОТЕСТИ НЯМА ДА ИМА

Кога ще забраните и вицовете?
» » » продължава от страница 1

ДЕПУТАТИТЕ ПУСНАХА ГЕННО МОДИФИЦИРАНИТЕ ХРАНИ У НАС

Какво е ГМО?
Генно модифицирани орга-
низми или ГМО са продук-
ти, създадени първоначал-
но с цел да увеличат земе-
делските добиви от култу-
ри като соя, царевица, ориз, 
пшеница, домати и други, за 
да се бори световният глад 
от една страна, а от дру-
га – да бъдат по-евтини и 
по-устойчиви на вредите-
ли, суша и други природни ус-
ловия. Правата върху инте-
лектуалната собственост 
са притежание на фирмата-
производител. Земеделци-
те трябва всяка година да 
купуват посевен материал 
(в някои случаи и определе-
ни пестициди) от притежа-
телите на правата върху 
генно модифицираните се-
мена, какъвто е случаят с 
терминаторните растения 
(безплодни растения, от ко-
ито не може остане семе за 
посев, поради наличието на 
ген, предизвикващ негова-
та смърт). Това създава мо-
нопол на мултинационални-
те компании, производител-
ки на ГМ семена и на съот-
ветните хербицидни препа-
рати. Засее ли се едно поле 
с генно модифицирани посе-
ви, всички останали посеви 
след време ще бъдат зара-
зени с продукти на Монсан-
то (най-големият произво-
дител на ГМО и пестициди). 

От там Монсанто започва 
процеси срещу всички обик-
новени хора, чиито расте-
ния са били случайно заразе-
ни, за кражба на патентова-
но изделие. В САЩ това се 
случва ежедневно – Монсан-
то да изнудва и рекетира 
обикновените фермери. От 
години се водят процеси за 
милиони долари, това очак-
ва и нашите фермери.

ГМО се разпространяват 
опасно лесно. През 2000 г. 
проф. Игнасио Чапела от 
Университета в Калифорния 
прави съпоставка между ГМ 
и обикновена царевица, като 
за целта използва американ-
ска ГМ царевица и царевица 
от дивите райони на Оаха-
ка, Южно Мексико, за която 
е сигурно, че няма как да се 
зарази с ГМО. Резултатът 
е поразителен – дивата ца-
ревица е генно модифицира-
на. Изследването на Чапела 
предизвиква бурни реакции 
в Мексико, но следващите 
изследвания потвърждават 
наличието на RR и Bt гени в 
царевицата в 5 отделни ра-
йона на страната.

Все още няма достатъч-
но изследвания относно ре-
акциите, които ГМ храните 
биха могли да предизвикат 
в човешкия организъм за по-
дълъг период от време. •

Радо
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друг наземен транспорт 
пък вече ще струва 1 лев 
и 60 стотинки. Цената на 
единичния билет остава 
непроменена – 1 лев. Сту-
дентска карта за една ли-
ния за месец ще е с 2 лева 
по-скъпа, а за цялата град-
ска мрежа студентите 
вече ще плащат с 4,50 лв 
повече. Хората над 68 го-
дини ще плащат 8 лв за 
карта за цялата градска 
мрежа. •

Вдигат отново 

пенсионната възраст

Два варианта за промени 
в придобиването на право 
на пенсия след 2012 г. ще 
бъдат подложени на „об-
ществена дискусия”. Спо-
ред единият, от 1 януари 
2012 г. за пенсия на мъже-
те ще бъдат необходи-
ми 40 години осигурите-
лен стаж и минимална въз-
раст 63 години, а за жени-
те – 37 години стаж и 60 
години възраст. Вторият 
вариант предвижда пови-
шаване на възрастта за 
пенсиониране за жените 
от началото на 2012 г. с 
четири месеца за всяка 
календарна година до дос-
тигане на 63 г. през 2019 
г. Предвижда се от 2021 г. 
едновременно увеличаване 
на пенсионната възраст 
за жените и мъжете с че-
тири месеца на година до 
достигане на 65-годишна 
възраст. •

Граждански протест за 

чист въздух над Стара 

Загора

Протест на старозагор-
ци срещу обгазяванията 
на града ескалира и те за-
меряха с яйца министри-
те на околната среда и во-
дите Нона Караджова и на 
отбраната Николай Мла-
денов пред сградата на об-
ластната управа. Двама-
та министри бяха посрещ-
нати от 150-200 души с 
маски на лицата и транс-
паранти „Чист въздух и 
ясен отговор за Стара За-
гора!”, „Спрете геноцида за 
децата ни”. •

Железничари 

протестират в София

На 11 януари около 50 ра-
ботници от БДЖ са се съ-
брали на Централна гара в 
София в знак на протест, 
че не са получили заплати-
те си за ноември. Проте-
стът е бил спонтанен и не 
е организиран от синдика-
тите. •
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„ПЪРВО ИМ ВЗИМАШ АКЪЛА, ПОСЛЕ ИМ ВЗИМАШ ПАРИТЕ...”

Пандемия от печалбарство
Всяка година по света уми-
рат по 2 000 000 души от 
малария – нещо което може 
да бъде избегнато само с 
една мрежа против комари. 
Журналистите премълча-
ват това. 

Всяка година по света 
умират по 2 000 000 деца 
от диария – нещо което 
може да бъде избегнато със 
сироп от 25 цента. Журнали-
стите премълчават това. 

Дребна шарка, пневмо-
ния – болести, които могат 
да бъдат излекувани чрез ев-
тини ваксини, причиняват 
смъртта на десетки мили-
они хора по света всяка го-
дина. Журналистите пре-
мълчават това. 

Преди няколко години се 
появи известният вече пти-
чи грип. По целия свят жур-
налистите заливаха с ин-
формация и всяваха паника. 
Епидемия, дори по-страш-
но – пандемия! Този грип при-
чини смъртта на 250 души 
по целия свят. 250 смърт-
ни случая за 10 години – по 
25 смъртни случая на годи-
на. Обикновеният грип уби-
ва по 500 000 души годиш-
но! Половин милион в сравне-
ние с 25. 

Защо беше целият този 
шум около птичия грип? За-
щото зад всички тези пти-
ци имаше един „петел” с де-

бела гуша. Мултинационал-
ната фармацевтична ком-
пания Roche с нейното все-
известно Tamiflu продаде 
милиони дози в азиатски-
те страни. Макар и наясно, 
че Tamiflu постига съмни-
телни резултати, британ-
ското правителство купи 
14 000 000 дози, за да пре-
дотврати евентуална епи-
демия. От птичата психоза 
Roche и Relenza, двете най-
големи фармацевтични ком-
пании, снабдяващи светов-
ния пазар с хапчета против 
грип, спечелиха милиарди. 
Когато обаче птиците от-

летяха, дойде ред на прасе-
тата. 

Сценарият е познат до 
погнуса – всички журнали-
сти почват да пискат, а го-
лемият „петел” – вече голя-
ма „свиня” – се притичва на 
помощ: 

– Много сме загрижени 
за тази пандемия, такива 
страдания причинява, зато-
ва пускаме на пазара чудо-
творното Tamiflu – заявява 
един ръководител на Roche. 

– И за колко продавате чу-
дотворното Tamiflu?

– 50 долара опаковката. 
– 50 долара един блистер?

– Разберете, госпожице, 
чудесата струват скъпо. 

Разбирам, че тези фирми 
печелят много от нашите 
болести. 

Компанията Gilead 
Sciences от Северна Амери-
ка държи патента на Tamiflu. 
Основният акционер в тази 
компания е Доналд Ръмс-
фелд, секретар на минис-
терството на отбраната в 
бившето правителство на 
Джордж Буш и един от глав-
ните виновници за войната 
в Ирак. 

Истинската пандемия е 
ненаситността. Големите 
печалби на хората, които ко-
ристно отговарят за наше-
то здраве. 

Ние не отричаме необхо-
димите мерки, които всяка 
страна трябва да вземе, за 
да предотврати евентуал-
на пандемия. Но най-добро-
то решение, ако грипът е 
толкоз страшен, е Светов-
ната здравна организация да 
обяви грипа за глобален здра-
вословен проблем, който 
трябва да бъде приоритет-
но решен. Тогава трябва да 
се отмени патентът на 
Roche и Relenza и ваксините 
да стигнат до всички стра-
ни, особено по-бедните. •

превод от 
Антиавторитарния вестник 

Вавилония, Гърция 
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ПРОТЕСТ СРЕЩУ ГЕННО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ

Ченгета и по-висши организми
ни семена на царевица, соя 
и други култури, които ник-
нат върху отровената поч-
ва. Монополът върху херби-
цидите, семената и дори 
изследванията им се държи 
от Монсанто. Започнеш ли 
веднъж да сееш ГМО, прак-
тически нямаш възможност 
да преминеш на друга кул-
тура, защото нищо друго 
не никне върху земята ти. 
Трябва да си плащаш за се-
мена и хербициди на Монсан-
то. Хайде, ужиленият – ужи-
лен, построй игрище за голф 
върху бившия царевичак, но 
лошото е, че не само ниви-
те на злополучните експери-
ментатори, но и всички на-
около се заразяват поголов-
но с мутиралите семена – 
щат-не щат, а огромното 
мнозинство решително не 
щат.

Вредни за здравето

За вредите от ГМО вър-
ху здравето на хората са 
правени различни изследва-
ния, които най-често обявя-
ват използването на ГМО 
за опасно, освен ако не са 
финансирани от Монсан-
то. Именно по тази причи-
на много хора у нас протес-
тират върху промените в 
закона, които целят легали-

зиране на производството 
на ГМО в България. Сред про-
тестиращите са различни 
екологични организации, раз-
лични граждански сдружения 
и инициативни комитети и 
дори Националната асоциа-
ция на зърнопроизводители-
те (земеделците по тради-
ция са доста консервативни 
и особено в България особе-
но много мразят да ги учат 
как се сади пиперо). От дру-
гата страна на барикадата 
стоят правителството, чи-
ито бюрократи знаят много 
добре, че общественият ин-
терес рушвет не дава,  Асо-
циацията на земеделските 
производители в България 
и други клакьори. За да про-
карат закон, който ще оси-
гури на Монсанто доживот-
ни права да прибира печалба-
та от българската земя, те 
използват дори откровени 
лъжи. Оправданията започ-
ват от директивите на ЕС, 
които на практика не изис-
кват нищо повече от разре-
шаване на лабораторните 
изследвания, и завършват с 
проблема за изхранването 
на хората по света, който 
нито зависи от нашето ми-
жаво земеделие, нито пък се 
решава с ГМО. ГМО решава 
засега само проблема с ох-
ранването на една шепа ка-
питалисти и политици, как-
то обикновено.

Какво да се прави?

За съжаление перспективи-
те не са розови и ГМО най-
вероятно ще бъдат наложе-
ни в България. Протестира-
щите у нас може да са мно-
го на хартия, но нито са ра-
дикални, нито са масови. На-
пример зад Националната 
асоциация на зърнопроизво-
дителите формално сто-
ят много зърнопроизводи-
тели, но на практика орга-
низацията защитава инте-
ресите на големите тър-
говци на препарати, които 
нямат никакъв интерес да 
си развалят хатъра с прави-
телството. Уж „преговаря-
щите” с правителството 
нито имат право на глас в 
парламентарната комисия, 
нито пък поставят ради-
кални искания. Борят се не 
за забрана на ГМО у нас, а за 
по-тежки ограничения вър-
ху тях, които в никой случай 
няма да бъдат приложени на 
практика. Тъй че нищо чудно 
след 10 години повсеместно 
в България да се ядат проду-
кти от генно модифицирани 
организми и по законите на 
вездесъщия пазар, сигурно 
най-евтините и най-слабо 
изследваните. Децата, чи-
ито организми ще поемат 
най-тежко удара с трудно 
усвоимите нови вещества, 
почти със сигурност ще 

страдат от повече алер-
гии и други „неочаквани” бо-
лести.

Ако искаме да бъде ина-
че – да се храним здравослов-
но и да работим на спокой-
ствие, трябва да се борим 
не със симптомите, а с при-
чинителите на болестта. 
Причината за прокарване-
то на вредните ГМО по све-
та е правилото на капита-
лизма, че всяка корпорация и 
дори всеки човек трябва да 
живее, за да печели. Колкото 
по-малко дава и колкото по-
вече взима, толкова по-до-
бре. Ако хората контроли-
раха с елементарно гласу-
ване допускането на ГМО в 
България, щяха да се подсигу-
рят предварително, че вред-
ни организми няма да бъдат 
отглеждани. Ако лаборато-
риите бяха под контрола на 
обществото, щяха да създа-
ват организми, които наис-
тина помагат на хората – 
тоест, носещи истинска пе-
чалба. Проблемът не е в пра-
вителството, не е и в Мон-
санто. Проблемът е, че не 
им взимаме лабораториите 
и не си пишем сами правила-
та, а ги молим да ни оста-
вят малко повече неотрове-
на земя. Защото не е луд оня, 
който продава генно моди-
фицирания организъм. Луд е 
оня, който го купува. •

Златко

» » » продължава от страница 1
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА CNT

ЗА СВОБОДНИЯ КОМУНИЗЪМ Concepto Confederal del Comunismo Libertario
приета на IV конгрес на испанската Национална конфедерация на труда през май 1936 г. в Сарагоса

Тя ще се грижи също за комуналната статистика и колективни-
те нужди, за болниците и другите санитарни единици, за хигиена-
та, за образованието, за поддръжка и подобряване на местните 
средства за транспорт, комуникация и т. н.

Тя ще насърчава всякакви творчески и културни дейности и ще 
организира отношенията с другите Комуни.

За доброто изпълнение на тези задачи всяка Комуна създава Ко-
мунален съвет, към който ще се асоциират представители на Съ-
ветите на производството, земеделието, разпределението, ста-
тистиката, здравето, културата и т. н. Процедурата на излъчване 
на Комуналните съвети се определя, като се вземат под внимание 
гъстотата и числеността на населението, като се подразбира, че 
ще бъде необходимо време, за да се децентрализират огромните 
градове-метрополии при конституиране на Федерациите на кому-
ните. Различните постове в Комуналните съвети ще бъдат лише-
ни от всякакъв властов изпълнителен или бюрократичен характер. 
С изключение на осигуряващите техническите или статистически 
функции, другите членове на Комуналния съвет и на различните ко-
мисии в него ще изпълняват производствените си задачи, а като 
общественици ще се събират в извънработно време, за да диску-
тират и решават въпроси в детайлите, които не се нуждаят от 
утвърждаване от общите комунални събрания. Те се свикват тол-
кова пъти, колкото е необходимо за нуждите и интересите на жи-
телите на Комуната по искане на членовете на Комуналния съвет 
или по волята на нейните обитатели.

7. ОТНОШЕНИЯ И ОБМЕН НА ПРОДУКТИ МЕЖДУ КОМУНИТЕ

Както вече казахме, анархистическата организация е от федера-
тивен/съюзен тип и осигурява свободата на индивида в Комуна-
та, на Комуната във Федерацията и на последната в Конфедераци-
ята. Така, тръгвайки “отдолу нагоре”, от индивида към колектива, 
се осигуряват неговите права, за да бъде съхранен неприкосновени-
ят принцип на свободата. Жителите на една Комуна дискутират 
вътрешните си проблеми: производство, консумация, образование, 
хигиена и всичко, което им е необходимо, и вземат решения, за да 
осигурят своето нравствено, интелектуално и физическо разви-
тие. Когато се разглеждат проблеми, засягащи цялата област или 
страната, федерациите трябва да ги обсъдят на своите събрания, 
конференции или конгреси, на които ще бъдат представени всички 
Комуни. Техните делегати ще представят приетите от общите 

Претенцията на нашата комисия е много по-скромна. За нас ще 
бъде достатъчно, ако Конгресът види в резолюцията най-общи-
те линии на един начален проект на социалната революция, която 
пролетариатът трябва да доведе до успешен завършек, което ще 
стане отправна точка към пълното освобождение на цялото чове-
чество. Нека всички, които чувстват, че притежават необходима-
та интелигентност, дързост и енергия, да подобрят нашата ра-
бота. •

им събрания гледни точки (решения), за да ги синтезират. Делега-
тите имат императивен мандат и могат да се отзовават по вся-
ко време от Комуната.

Така например, ако трябва да се построят пътища, свързващи 
различни населени пунктове на една област, или да се решават 
проблеми на транспорта и обмена/разпределението на продукти-
те между промишлени и селскостопански Комуни/провинции, е ес-
тествено техните делегати да изложат гледните си точки, защо-
то те са хората, които ще трябва да окажат съдействие за реали-
зиране на проектите и за изпълнение на взетите решения.

Решенията на проблеми от регионален характер, взети от жи-
телите на региона, ще се изпълняват от Регионалната федерация. 
Така всички инициативи започват от личността, продължават 
чрез Комуната, след това от Федерацията и приключват в Конфе-
дерацията. По същия начин се разискват всички национални пробле-
ми и се вземат решения, като създадените разнообразни органи-
зми и мрежи се допълват помежду си. Отношенията от междуна-
роден характер се уреждат от националната Конфедерация в пряк 
контакт с пролетариата от другите страни, посредством излъче-
ни структури, свързани с Международната асоциация на работни-
ците (МРА, наследник на I-ви Интернационал).

За да се осигури снабдяването и обменът на продукти между Ко-
муните, Комуналните съвети установяват отношения с Регионал-
ните федерации на комуните и с Конфедералния съвет за производ-
ство и разпределение, като искат от тях това, което липсва на 
Комуната, и предлагат онова, от което тя има в излишък. Мрежа-
та за разпределение, установена между Комуните и Съветите на 
производството и статистиката (конституирани от конферен-
циите на Националните федерации на производителите), ще реша-
ва поставените проблеми, като ги опростява максимално.

Проблемите, свързани с разпределението и снабдяването на жи-
телите на Комуната, се уреждат с карти на производителите, из-
дадени от Съветите на фабриката и работилницата. Те им дават 
право да придобият блага, които осигуряват покритието на нуж-
дите им. Картата на производителя представлява своего рода до-
кумент за положения труд и е подчинена на два регулаторни прин-
ципа: 1) тя не може да се прехвърля/преотстъпва на друг и 2) поло-
женият труд се регистрира в нея с трудови единици – дни или ча-
сове, валидни за срок не по-голям от година. Комуналните съвети 
разпределят картите за неактивното население.
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най-добрата гаранция срещу всеки опит за реставрация на стария 
режим отвън или отвътре. Десетки хиляди пролетарии са минали 
през казармите и са запознати с модерната военна техника. Всяка 
Комуна ще има своето въоръжение и своите средства за защита. 
Докато революцията не затвърди окончателната си победа, ние 
няма да ги разрушим или превърнем в инструменти на труда. Ние 
ще препоръчаме да бъдат съхранени самолетите, танковете, бро-
нираните коли, картечниците и зенитните оръдия, защото най-го-
лямата опасност от една чуждестранна инвазия е от въздуха. Ако 
този момент настъпи, Народът ще се мобилизира срещу врага и 
тружениците ще се завърнат на работните си места едва когато 
изпълнят отбранителната си задача. Всеобщата мобилизация ще 
бъде адресирана до всички индивиди от двата пола, които са годни 
за борба и които ще се подготвят, като се обучат в изпълнение на 
множество задачи, необходими за победата в гражданската война 
или войната на класите.

Отбранителната мрежа на Конфедерацията, стигаща до произ-
водствените единици, ще бъде най-сигурният помощник при консо-
лидирането на революционните завоевания и при формирането на 
бойните единици, които трябва да поддържаме върху целия Полуос-
тров за защитата му. Следователно, ние декларираме:

1. Разоръжаването на държавата и капиталистите предполага 
изземване на оръжията им от Комуните в национален мащаб. Те ще 
се погрижат за съхранението им и ще бъдат натоварени да органи-
зират ефикасно отбраната;

2. В международен план ще трябва да водим усилена пропаганда 
сред пролетариата на всички страни, за да организира енергични 
протести и демонстрации на солидарност срещу всеки опит за ин-
вазия от страна на околните държави. Същевременно, Иберийска-
та конфедерация на автономните анархистически комуни ще под-
помага морално и материално всички потискани и експлоатирани 
на света в стремежа им да се освободят завинаги от чудовищния 
похлупак на капитала и държавата.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

Нашата работа (на комисията) е приключила, но преди да поста-
вим последната точка, трябва да кажем в историческия час, кой-
то преживяваме, че резолюцията не трябва да се разглежда като 
нещо окончателно, което може да служи като норма и шаблон за 
конструктивните задачи на революционния пролетариат.

Разбира се, ние не можем да дефинираме някакви общовалидни 
норми. Автономията на Комуните трябва да бъде уважавана. Те 
могат, ако счетат това за необходимо, да установят други систе-
ми на разпределение, щом не увреждат по никакъв начин интереси-
те на други Комуни.

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА КЪМ КОЛЕКТИВА. НАШАТА 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА САНКЦИИТЕ И СПРАВЕДЛИВОСТТА

Свободният комунизъм е несъвместим с какъвто и да било нака-
зателен режим. Това предполага премахване на днешната съдебна 
система с нейните наказателни инструменти (арести, следстве-
ни отделения, затвори и т. н.) Комисията, на която е възложено из-
работването на настоящата резолюция, разглежда това, което в 
днешното общество се нарича престъпление, през призмата на со-
циалния детерминизъм и счита, че щом бъдат премахнати социал-
ните причини, които са в основата му и то ще изчезне в мнозин-
ството от случаите. Според нас:

1. Човекът не е лош по природа и престъпността е логичен ре-
зултат от социалната несправедливост, в която е принуден да жи-
вее;

2. Осигурявайки нуждите му и предоставяйки възможност за 
едно рационално и хуманно възпитание и образование, причините 
за престъпността трябва да намалеят и в крайна сметка да из-
чезнат.

Поради тези основания, ние мислим, че ако даден индивид отбяг-
ва своите задължения към колектива в социалната или в морална-
та сфера, задача на общото събрание е да намери решение за случая 
в съгласие с хармонията в обществото.

Анархокомунизмът възлага своите изправителни действия вър-
ху педагогиката и медицината, които са единствените преван-
тивни средства, чието право на съществуване се приема от мо-
дерната наука. Когато даден индивид, който е жертва на патоло-
гични феномени, засегне хармонията, която трябва да съществува 
между хората, терапевтичната педагогия ще се опита да излеку-
ва изваждането му от равновесие, стимулирайки неговото етично 
чувство на отговорност пред обществото, което той е изгубил 
поради лоша наследственост или егоистично възпитание.

1. ПРЕАМБЮЛ

Както е известно на всички делегации, участващи в Конгреса, сред 
членовете на Конфедерацията има две силно изразени тенденции, 
две виждания за организацията на социалния живот и на икономи-
ката в постреволюционния период. В основата им стоят ИНДИ-
ВИДЪТ и КОЛЕКТИВЪТ. Това се дължи на философско-теоретичните 
концепции, които са намерили място в мирогледа на анархистите 
и са създали два силно различаващи се начина на мислене, които се 
стремят да определят ориентацията на движението. Това не би 
създавало никакви проблеми, ако сред представителите на двете 
течения не съществуваше естественият стремеж към идейна хе-
гемония. Този вкоренен и траен духовен стремеж не ще закъснее да 
се прояви с нова сила в нашите вътрешни структури, провокирай-
ки сериозни опасности за единството, което показахме на Конгре-
са. Затова, изработвайки резолюцията, Комисията трябваше да 
търси с нужното съзнание и яснота формулата, която обединява 
духа и мисълта на двете течения, за да засили спойката в движени-
ето, като го задължи да прецени и поеме историческата отговор-
ност за настоящия момент. Поради това ние декларираме:

1. С острото чувство за хармония ние поставихме като крайъгъ-
лен камък в архитектурата на тази резолюция двата стълба: инди-
вида и синдиката/колектива, позволяващи паралелното развитие 
на двете концепции и течения.

2. Като гарант на хармонията ние признаваме имплицитно ин-
дивидуалния суверенитет. Този наш избор поставя свободата над 
всякакви посегателства срещу нея в името на дисциплината. С 
него, ориентирайки червената нишка на нашите разсъждения, ние 
ще съобразяваме изграждането на различните институции, които 
нуждите на живота ще изискат.

Заедно с това, трябва да помним, че изискването да постро-
им бъдещото общество с математическа точност и педантични 
подробности, е абсурдно, защото между теорията и практиката 
често съществува истинска пропаст. Затова, нека не изпадаме в 
положението на властници, които рекламират безапелационно сво-
ите окончателни решения на всички проблеми. Решения, които се 
провалят с гръм и трясък, защото имат претенцията да наложат 
един общовалиден метод за всички епохи, без да държат сметка за 
еволюцията, свойствена на живота.

Ние, които имаме едно по-задълбочено виждане за социалните 
проблеми, няма да действаме така. Скицирайки принципите/норми-

характеристиките на Комуната (промишлена, земеделска и т. н.) 
Комуните ще бъдат автономни и федерирани регионално и наци-
онално, за да реализират цели от общ интерес за региона и стра-
ната. Правото на автономност не изключва задължението им да 
спазват решенията, свързани с колективния живот, след като ре-
гулирането на отношенията и задълженията им са били приети от 
всички. Така една Комуна от потребители, които не ограничават 
доброволно своето потребление, може да се ангажира да спазва об-
щите норми, по които мнозинството е постигнало съгласие и кои-
то са били приети след една свободна дискусия. Обратно, Комуни-
те, които се противопоставят на индустриализацията, могат да 
се договорят за други форми на социално съжителство и да имат 
една автономна администрация, освободена от всякакви общи ан-
гажименти. Ако такива Комуни не успеят да задоволят всички свои 
нужди, колкото и ограничени да са те, то техните делегати на Кон-
греса на Иберийската конфедерация на анархистическите комуни 
ще могат да сключват отделни икономически договори с другите 
индустриални и селскостопански Комуни.

Що се отнася до разпределителните и снабдителни функции, за 
да бъдат Комуните редовно и добре снабдявани, те могат да създа-
дат допълнителни регулаторни организми, позволяващи подобря-
ването на тези функции. Например, чрез създаване на един Конфе-
дерален съвет за производство и разпределение с директно пред-
ставителство в него на националните/регионалните Федерации 
на производството и статистиката и на ежегодния Конгрес на ко-
муните.

В заключение ние предлагаме Комуната да бъде създадена като 
социална и административна единица, автономна и конфедерирана 
с другите Комуни. Тя ще се федерира локално и регионално, фикси-
райки доброволно своите географски граници, когато се окаже не-
обходимо да се обединят в една единствена Комуна повече села, ма-
хали и местности. Съвкупността от всички Комуни образува Ибе-
рийската конфедерация на автономните анархистически комуни.

6. ВЪТРЕШНА МИСИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМУНАТА

Комуната ще се заеме с работите и функциите, които се отнасят 
до всеки индивид: работи по обновяване, разкрасяване и поддръж-
ка на сградите; на жилищата на живущите в нея; с управлението 
и разпределението на продуктите и артикулите, предоставени ґ 
от синдикатите или асоциациите на производителите и т. н.
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те на анархокомунизма или на свободния комунизъм, в тази резолю-
ция ние не го представяме посредством една неизменна програма, 
не позволяваща никакви модификации. Те ще ни се наложат естест-
вено и логично. Самият опит и нуждите на живота ще ни ги под-
скажат.

Макар че това може да изглежда вън от мандата с който ни е 
натоварил Конгреса, ние считаме че ще бъде полезно, ако прецизи-
раме нашата концепция за революцията и най-очевидните предпос-
тавки, които могат и трябва да я предшестват. Твърде дълго то-
лерирахме възглед, според който революцията е само един насил-
ствен акт, с който разрушаваме капитализма. В действителност 
революцията е процес, който води своето начало от момента, в 
който съществуващите различия между социалното положение и 
индивидуалното съзнание влизат в сблъсък и довеждат, инстинк-
тивно или чрез анализ, до реакция на този сблъсък. Ето защо, резю-
мирайки, ние разбираме началото на революцията като:

1. психологически феномен, при който социалното статукво 
се осъзнава като бариера пред стремежите и нуждите на индиви-
дите;

2. социална проява, при която реакциите на индивидите обхва-
щат колектива и се сблъскват с институциите на капиталистиче-
ския режим;

3. организация, защото индивидите чувстват необходимост 
от създаването на сила, способна да наложи и реализира техните 
цели.

Във външен план заслужава да отбележим следните обективни 
фактори: а) рухване на етиката, която е служила дотогава като 
морална основа на капиталистическата система; б) крах на ико-
номката; в) банкрут на политиката на държавата било на демокра-
цията при частния, било на диктатурата при държавния капитали-
зъм, тази последна фаза в концентрацията и централизацията на 
капитала.

Съвкупността от тези фактори, които се съчетават в една 
точка в даден момент, определя експлозията на насилието, откри-
ваща пътя към еволюционния период на революцията или на ускоре-
ното развитие на обществото.

Приемайки че преживяваме точно такъв момент, в който съче-
танието на всички тези субективни и обективни фактори пораж-
да обещаваща революционна перспектива, ние счетохме за необхо-
димо да редактираме тази резолюция, която в общи линии побива 
първите жалони по пътя към обществото в което ще живеем.

на новото общество) е производителят. Личността е крайъгълни-
ят камък на всяко социално, морално и културно творчество. Орга-
ни, регулиращи икономическите отношения в Комуната и на работ-
ното място, са Съветите на фабриките и работилниците. Те се за-
нимават с проблемите и отношенията с другите производствени 
единици. Регулиращи органи на отношенията между синдикатите 
(или асоциациите на производителите) са Съветите на производ-
ството и статистиката. Те се федерират/съюзяват доброволно, 
за да формират една мрежа от постоянни и тесни връзки между 
тружениците на Иберийската конфедерация на труда.

На село базата е селскостопанският производител в Комуната, 
ползващ се от плодовете на всички естествени богатства в сво-
ето географско и административно пространство. Тук органът, 
който регулира отношенията между селскостопанските тружени-
ци, е Земеделският съвет. Част от него са техниците и работ-
ниците, интегрирани в асоциациите на земеделските производи-
тели. Те ще бъдат натоварени с интензифицирането на селско-
стопанското производство, като определят най-подходящите за 
това техника и терени според техния почвен и химически харак-
тер. Земеделските съвети ще установят същата мрежа от връз-
ки и отношения като Съветите на фабриките, работилниците и 
статистическите бюра в промишлената сфера.

Асоциациите на промишлените и селскостопанските производи-
тели се федерират национално (докато социалната трансформа-
ция е реализирана само в Испания). С трудовата си дейност те ще 
постигнат едно още по-разнообразно и плодотворно развитие на 
икономиката. В същия дух ще се федерират и услугите, за да улес-
нят необходимите и логични отношения и единодействие между 
всички Анархистически комуни на Полуострова. Ние считаме, че с 
времето новото общество ще успее да гарантира за всяка Комуна 
всички промишлени и селскостопански продукти и услуги, необхо-
дими за нейната автономност в съгласие с принципа, според кой-
то човекът и Комуната са толкова по-свободни, колкото по-малко 
имат нужда от другите.

5. АНАРХИСТИЧЕСКИТЕ КОМУНИ И ТЯХНОТО 

ФУНКЦИОНИРАНЕ

В един план, по който са организирани изцяло различните дейности 
в рамките на Полуострова, администрацията ще има предимно ко-
мунален характер. Нейният човешки фундамент е в зависимост от 

макар понякога неравномерно, така и индивидът винаги ще има 
стремежи и желания да надмине своите родители, себеподобните 
си, самия себе си, да се наслаждава повече и по-дълго на живота. 
Всички тези желания за изпреварване, за творчество (артистично, 
научно, литературно), за експериментиране няма да угаснат пора-
ди материални причини. Или още по-точно – в едно общество, осно-
вано върху свободата на всички прояви на човешкия живот, те мо-
гат да претърпят разцвет. Защото, вместо да ги задуши, както 
това става днес, обществото ще ги окуражава и култивира, счи-
тайки че човек не живее само с хляб. Бедно би било онова човечест-
во, което се стреми само към хляба.

Не е логично да мислим, че в нашето общество хората няма да 
желаят да се забавляват. В автономните анархистически комуни 
много дни ще бъдат посветени на всеобщи празненства. Те ще бъ-
дат посочвани от събранията, които ще изберат символични дати 
в историята или природата. Също всекидневно ще бъдат посвеща-
вани часове за театрални представления, за кино, културни конфе-
ренции, часове за радост и развлечения.

12. ЗАЩИТАТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Трябва да приемем необходимостта от защита на завоеванията, 
реализирани в революцията, защото считаме, че революционните 
възможности на Испания са по-големи от тези на заобикалящите я 
страни. Вероятно капитализмът там няма да отстъпи и да се съ-
гласи да бъде лишен от интересите, които има в Испания, нито да 
остави един “лош пример” за своите пролетарии. Поради това, до-
като социалната революция не възтържествува в международен 
мащаб, ще бъде необходимо да вземем нужните мерки за нейната 
отбрана било против чуждестранната инвазия на капиталистиче-
ския свят, било за да избегнем контрареволюцията вътре в стра-
ната.

Една полиция и постоянна армия биха представлявали смъртна 
опасност за революцията, понеже от тях се ражда полицейската 
и милитаристична диктатура, която води неизбежно революция-
та до гибел. В моментите на въоръжената борба, когато силите 
на държавата частично или изцяло са в отстъпление, някои от тях 
биха могли да преминат на страната на народа и да окажат своето 
съдействие за победата на улицата над буржоазията. Но след като 
победят и експроприират последната, тяхната задача ще приклю-
чи. Те трябва да бъдат разпуснати. Въоръженият народ ще бъде 

9. СЕМЕЙСТВОТО И СЕКСУАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Анархокомунизмът прокламира свободната любов без други прави-
ла и ограничения, освен волята на мъжа и жената, като гаранти-
ра защитата на децата от целия колектив срещу всевъзможни чо-
вешки отклонения, дължащи се на болестни наследствени причи-
ни. За нормалните сексуални отношения е необходимо и едно добро 
сексуално възпитание, започващо още в училището.

Първата мярка на анархистическата революция ще бъде да оси-
гури икономическата независимост на всеки индивид, независимо 
от пола му. Заедно с това ще изчезне и зависимостта, дължаща се 
на икономическо неравенство, което е неизбежно при капитализма. 
От само себе си се разбира, че двата пола ще бъдат равни в права-
та и задълженията си.

Трябва да се помни, че семейството е първото звено в процеса 
на цивилизоване на човешкия род. То е изпълнявало чудесно функции-
те на солидарност и морална култура и е продължило да съществу-
ва, еволюирайки в рода, племето, народа. Следователно, можем да 
предположим, че то ще съществува още дълго време. Поради това 
революцията не трябва да процедира насилствено по отношение 
на семействата, с изключение на тези, чиято хармония и равнове-
сие са разрушени, и за които ще бъде призната и поощрена необхо-
димостта от раздяла.

Други проблеми от морално естество, които любовта може да 
постави в едно анархокомунистическо общество, могат да бъдат 
решени от колектива чрез метода на убеждението, целящ нормал-
ното развитие на човешките и сексуални отношения. Този, който 
желае да наложи любовта си със сила или като животно, трябва 
да бъде отдалечен, ако съветите и спазването на правата на ли-
чността не са му повлияли. За много заболявания препоръчват смя-
на на въздуха и водата. За любовната болест, превърнала се в зас-
лепение и насилие, трябва да се препоръча смяна на Комуната. Изли-
зайки от средата, която го заслепява и влудява, болният ще се из-
лекува по-лесно. Вероятно подобни изостряния на любовните боле-
сти ще се срещат по-рядко в среда на сексуална свобода.

10. РЕЛИГИОЗНИЯТ ВЪПРОС

Религията, която е субективна проява на някои човешки същества, 
ще бъде призната, доколкото ще се съхрани в индивидуалното им 
съзнание. Тя е въпрос на тяхната съвест и на отношенията им с 
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ите ще се вземат под внимание само практически показаните от 
тях познания и възможности.

Ние считаме, че главната функция на педагогията е да съдейст-
ва за формиране на хора, които са способни да мислят и анализират 
фактите самостоятелно. За това ще бъде необходимо учителите 
да култивират всички способности на детето, за да може то да 
развие напълно всички свои възможности и заложби.

От педагогическата система, която ще въведе на практика 
анархокомунизмът, ще бъдат изключени всякакви санкции и награ-
ди, защото в тези два принципа се корени ферментът на всички не-
равенства.

Образованието е педагогическа мисия, целяща културното изди-
гане на освободеното човечество. То ще бъде научно, свободно, ед-
накво за двата пола и включващо всички необходими елементи, за 
да могат всички хора да извършват дейности във всички области 
на производството и човешкото познание. Хигиената, здравното 
образование и сексуалното възпитание ще подготвят и жените да 
бъдат майки, защото от тях зависи най-вече развитието на чо-
вешкия род.

Киното, радиото, книгите, прожекциите, рисуването и т. н. ще 
бъдат отлични помощници за едно бързо интелектуално и морално 
издигане на днешните поколения и за развитието на личността у 
децата и юношите, които ще се родят и отраснат в условията на 
свободния комунизъм.

Вън от чисто образователната роля, която се отнася до пър-
вите години от живота, анархокомунизмът ще осигури за всички 
без изключение, през цялото им съществувание правото и достъ-
па до наука, изкуства и изследователска дейност от всякакъв вид, 
съвместими с необходимите производствени дейности, чието уп-
ражняване ще гарантира съществуването, равновесието и здраве-
то на човешката личност. Тружениците в анархокомунистическо-
то общество няма да бъдат разделяни на физически и умствени, а 
ще бъдат едното и другото. Достъпът до изкуствата и науките 
ще бъде свободен. Отделеното за тях време ще принадлежи на ли-
чността, а не на общността, от която индивидът ще може да се 
отдели, ако го желае, след като е приключил трудовия си ден и е из-
пълнил ангажиментите си на производител.

Успоредно с материалните, съществуват и духовни нужди, кои-
то ще се проявят с още по-голяма сила в едно общество, което е 
задоволило първите и което е еманципирало социално и морално хо-
рата. Както еволюцията е една линия на непрекъснато развитие, 

“бога”, но църковната собственост ще бъде експроприирана и колек-
тивизирана. Религията в никакъв случай няма да може да се практи-
кува като средство за морален или интелектуален натиск. Индиви-
дите ще бъдат свободни да имат такива идеи за морала, каквито 
им допадат, но всякакви публични демонстрации и ритуали трябва 
да изчезнат.

11. ЗА ПЕДАГОГИКАТА, ЗА ИЗКУСТВОТО, ЗА НАУКАТА И ЗА 

СВОБОДНОТО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ

Необходимо е проблемът за образованието да се атакува/трети-
ра по най-радикален начин. На първо място неграмотността тряб-
ва да бъде преодолявана енергично и системно. След това ще се 
реституира културата на тези, които са били лишени от нея, из-
пълнявайки дълга към социалната справедливост, която революция-
та трябва да реализира. Защото по същия начин, по който капита-
лизмът е заграбил и държи обществените богатства, големите 
градове заграбиха образованието и културата. Връщането на ес-
тествените богатства и вековната култура на народа е фунда-
ментална цел на нашата революция. Как? Като експроприираме ка-
питалистите материално и създадем всестранни условия да полу-
чат достъп до културата всички, които са лишени от нея.

Нашата педагогическа работа трябва да бъде извършена на два 
етапа. Ние имаме да решаваме една задача незабавно след социал-
ната революция и друга, общочовешка, решима в исторически план. 
Първата е незабавното разпространение сред неграмотното на-
селение на една елементарна култура, като научаването на четмо 
и писмо, на смятане и счетоводство, на физика, хигиена и естест-
венонаучните теории за възникването на световете и живота, 
процесите на еволюцията и революцията. Тази задача може да бъде 
реализирана от множеството образовани млади хора, които мо-
гат да работят доброволно по две три години в служба на култу-
рата, ориентирани и контролирани от Националната федерация на 
работещите в образованието. Тя ще поеме веднага след проклами-
рането на Свободния комунизъм управлението на всички учебни за-
ведения, като оценява качествата на професионалистите и на до-
броволците в тази сфера.

Националната Федерация на работещите в образованието ще 
отстрани всички, които са неспособни интелектуално и морално 
да се справят с изискванията на една свободна педагогия. При на-
значаването на преподавателите в основните училища и гимнази-

2. КОНСТРУКТИВНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ

Ние считаме, че нашата революция трябва да бъде организирана 
върху основите на социалното равенство. Тя не може да се консоли-
дира само върху взаимопомощта и солидарността и още по-малко 
върху архаичното милосърдие. Тези три нравствени норми, появи-
ли се през миналите векове, е трябвало да запълнят недостига от 
справедливост в едно рудиментарно общество, в което изоставе-
ният на себе си индивид е заставал сам срещу наложеното му дес-
потично право или – което е същото – срещу произвола на деспо-
та. Днес те трябва да се слеят и конкретизират в нови норми на 
социалното съжителство, които ще намерят своя най-ясен израз в 
свободния комунизъм: да се даде на всяко човешко същество това, 
което изискват неговите нужди, без други ограничения за удовлет-
воряването им освен наложените от нормалното функциониране 
на новосъздадената обществена икономика.

Ако всички ориентирани към Рим пътища водят за Вечния град, 
всички форми на труд и разпределение, които се основават вър-
ху концепцията за социално равенство, ще ни отведат към свобо-
дата и реализацията на социалната справедливост и хармонията 
между хората. Ние сме убедени, че революцията трябва да бъде кон-
солидирана посредством социалните и етични принципи на анархо-
комунизма:

Първо, да се даде всекиму това, което изискват неговите нужди 
без други ограничения за удовлетворяването им, освен наложените 
от доброто функциониране на икономиката. Второ, да се изиска от 
всяко човешко същество да използва силите си за нуждите на об-
ществото, като се държи сметка за неговите физически и морал-
ни възможности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА НОВОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 
РЕВОЛЮЦИОННИЯ ШОК. ПЪРВИ МЕРКИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА.

Насилственият етап на революцията се съпътства от премахва-
не на държавата, на властническия принцип и на собствеността, 
и като следствие – на класите, разделящи хората на потисници и 
потискани, на експлоататори и експлоатирани.

След обобществяване на икономиката, организациите на сво-
бодните производители ще се заемат с директното управление на 

производството, разпределението и потреблението. (Прототип 
са анархистическите синдикати.)

След конституирането на Анархистическа комуна във всеки на-
селен пункт, ще бъде пуснат в ход новият социален механизъм. Про-
изводителите от всеки бранш или професия, обединени в своите 
асоциации на производителите/синдикати по месторабота ще 
решават свободно как да организират работата в съответната 
икономическа единица, а Комуната ще реквизира всичко, което до-
тогава е държано от буржоазията, като оръдия на труда, суровини, 
храни, облекло и т. н. Средствата за производство и суровините 
ще преминат в ръцете на производителите, за да ги употребяват 
и управляват директно в полза на колектива/обществото.

Преди всичко Комуната ще се погрижи да настани всички без-
домни и обитаващи нехигиенични квартири в жилища с наличните 
удобства, като осигури медицинска помощ за всички и образование 
за децата и непълнолетните до най-висшите му степени.

В съгласие с двата фундаментални принципа на анархокомуни-
зма, изложени по-горе, всички годни за работа ще изпълняват до-
броволно своя дълг към колектива. Дългът ще се превърне в истин-
ско тяхно право, когато всеки работи свободно в зависимост от 
своите сили и капацитет, а Комуната изпълнява своите задълже-
ния спрямо неговите нужди.

Необходимо е обаче още отсега да се обясни на всички, че начал-
ните моменти на революцията няма да бъдат леки и че ще е нуж-
но всеки да положи максимум усилия, срещу което ще получава по 
равно в зависимост от мощностите и капацитета на производ-
ството. Всеки период на реконструкция изисква известни жертви, 
както и общото съгласие за съвместни индивидуални и колектив-
ни усилия за превъзмогване на трудните условия, като не се създа-
ват затруднения в работите по революционните преобразувания 
на обществото.

4. ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Планът за организиране на всички клонове на националното произ-
водство и услуги, ще бъде съгласуван с най-строгите принципи на 
социалната икономика, управлявана директно от производители-
те чрез техните различни производствени органи, излъчени от об-
щите им събрания и контролирани във всеки момент пряко от тях. 
Фундамент на икономическата дейност (в работното място, в 
синдиката или в Комуната, както и във всички регулаторни органи 
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НОВИНИ

1,4 милиарда живеят с 

1,25 долара на ден

Други 2,8 милиарда от хо-
рата по света живеят с 
по-малко от 2 долара на 
ден. Един милиард нямат 
достъп до питейна вода. 
Според данните на проф. 
Франсоа Бургиньон, дирек-
тор на Института по ико-
номика в Париж, 115 мили-
она деца на училищна въз-
раст не ходят на училище, 
а 23% от хората по света 
живеят по-зле днес, откол-
кото средният европеец 
през 1000 година. •

iPhone се прави във 

вредни и мизерни 

условия

Работниците от фабрика-
та за модерните сред раз-
глезените юпита iPhone 
в китайската провинция 
Дзянсу са в стачка. Тя е за-
почнала на 15 януари след 
новината, че няма да полу-
чат обещаните годишни 
премии. Хиляди работници 
са влезли в директен сблъ-
сък с полицията. Освен да 
получат премиите си, хо-
рата настояват да бъдат 
подобрени вредните усло-
вия на труд. •

Работниците във 

втората по големина 

медна мина в света 

стачкуват

Работниците във вто-
рата по големина медна 
мина в света – чилийска-
та Чукикамата – стачку-
ват за първи път от 13 го-
дини, след като не успяха 
да постигнат споразуме-
ние за заплащането си. Ес-
кондида, която е най-голя-
мата медна мина в света, 
също се намира в северна-
та част на Чили. •

Кастро обвинява САЩ, 

че окупират Хаити

„При тази трагедия за Ха-
ити, без някой да знае как 
и защо, хиляди войници от 
Морската пехота на САЩ, 
сили от 82 въздушно-де-
сантна дивизия и други 
войскови части окупираха 
територията на Хаити”, 
подчертава Кастро в офи-
циалния сайт Cubadebate.
cu. „Нещо повече, нито 
ООН, нито правителство-
то на САЩ дадоха обяс-
нения пред световното 
обществено мнение за 
действията на тези сили”. 
Окупацията на Хаити вече 
беше разкритикувана и от 
президентите на Венецу-
ела и Боливия. •

АНАРХИЯ И ИЗКУСТВО

Матрицата – това е държавата
Филмът „Матрицата” е 
една от най-добрите мета-
фори за всички времена. Ма-
шини, изобретени да улес-
нят човешкия живот, впо-
следствие заробват чове-
чеството – това е най-чес-
тата тема в т. нар. „дисто-
пична” научна фантастика. 
Защо този страх е толкова 
често срещан, толкова не-
преодолим? Дали защото на-
истина смятаме, че тосте-
рът и преносимият ни ком-
пютър ще станат наши ме-
ханични повелители?

Разбира се, че не. Това не 
е бъдеще, от което се стра-
хуваме, а минало, което вече 
изживяваме.

Това, което създаваме да 

ни „служи”, впоследствие 

ни завладява

Проблемът с тезата „дър-
жавата като слуга” е, че е 
исторически, емпирически, 
и логически невалидна. Иде-
ята, че държавите са до-
броволно изобретени от 
гражданите, за да подобрят 
собствената им сигурност 
е съвършено невярна.

Преди държавите, във 
времето на племената, чо-
вешките същества произ-
веждат само толкова, кол-
кото изразходват – няма из-
лишна продукция на храна и 
други ресурси. Следовател-
но няма смисъл от притежа-
ване на роби, защото робът 
не може да произвежда изли-
шък, който да бъде открад-
нат от господаря. Ако един 
кон, който дърпа рало, може 
да произвежда само толкова 
храна, колкото самият той 
може да изяде, няма смисъл 
да ходиш на лов, за да зало-
виш и впрегнеш кон.

Когато обаче напредъкът 
в земеделието позволява 
създаването на излишна ре-
колта, изведнъж притежава-
нето на човешки същества 
става особено изгодно. Ко-
гато кравите започват да 
произвеждат излишно мля-
ко и месо, вече започва да си 
струва да притежаваш кра-
ви.

Най-ранните държави и 
империи са всъщност упра-
вляваща класа на ловци на 
роби, които разбират, че чо-
вешките същества могат 
да произвеждат повече, от-
колкото консумират, и си 
струва да бъдат залавяни, 
дресирани и притежавани. 
Най-ранните египетски и ки-
тайски империи са в дейст-
вителност ферми, където 
хората са залавяни, затва-
ряни, опитомявани и прите-
жавани като всеки друг вид 
добитък. Поради техноло-
гическите и методологиче-
ски подобрения робите про-
извеждат достатъчно изли-
шък, за да направят труда, 
необходим за тяхното пле-
няване и задържане, малка 
част от общата им произ-
водителност. Управляваща-
та класа, фермерите, задър-

жат голяма част от този 
излишък и издържат класа-
та на скотовъдците – по-
лицията, ловците на роби 
и обикновените садисти – 
и класата, занимаваща се с 
пропагандата – свещеници-
те, интелектуалците и ар-
тистите.

Това продължава няколко 
хиляди години до 16-17 век, 
когато огромният напредък 
в земеделската организация 
и технология създава вто-
ра вълна на свръхпроизвод-
ство. Консолидирането на 
обработваемата земя води 
до 5-10 пъти по-висока ре-
колта и създава нова класа 
от промишлени работници, 
които се преселват от села-
та в новите градове.

Това земеделско свръхпро-
изводство е основата на ка-
питала, довел до промишле-
ната революция.

Промишлената револю-
ция не е желанието на упра-
вляващата класа да освобо-
ди своите роби, а по-скоро 
осъзнаването от страна 
на тази класа как мнимата 
„свобода” ще направи техния 
добитък още по-производи-
телен. Затова сега ферме-
рите им дават повече прос-
транство – не защото ис-
кат да освободят своите 
крави, а защото искат по-го-
лям добив на по-ниски цени.

Да те пасат на открито 

не означава, че си 

свободен

Възходът на държавния ка-
питализъм през 19-ти век е 
всъщност възход на „свобод-
ното крепостничество”. По-
голямата свобода е предос-
тавена на човешкия доби-
тък не с цел да го освободи, 
а с цел да увеличи производи-
телността му. Разбира се, 
на интелектуалците, арти-
стите и свещениците все 
още се плаща, за да скриват 
тази реалност.

Големият проблем със съ-
временното човековъдство 
е предизвикателството на 
„ентусиазма”. Държавният 
капитализъм работи само 
когато предприемаческият 
дух движи градивната сила 
и производителността в 
икономиката. Но излишна-
та продукция винаги създа-
ва по-голяма държава, упра-
вляващите стават все по-
богати, а зависимите от 
тях – все повече и повече, 
което пречи на мотивация-
та за допълнителна произ-
водителност. Данъците и 
разпоредбите стават все 
повече, държавният дълг 
(бъдещото фермерство) се 
увеличава и стандартът на 
живот запада. Депресията 
и отчаянието започват да 
се разпространяват с осъз-
наването на масите, че са 
притежавани. Решението е 
допълнителна пропаганда, 
антидепресанти, суеверия, 
войни, морални кампании от 
всякакъв вид, създаването 

на „врагове”, насаждането на 
патриотизъм, колективни 
страхове, параноя към „чуж-
денците” и „имигрантите” и 
така нататък.

Важно е да разберем ис-
тината. Когато гледаме 
картата на света, не гледа-
ме страни, а ферми.

Позволена ти е опреде-
лена свобода – ограниче-
но притежание на собстве-
ност, право на придвижва-
не, свобода на сдруженията 
и жителството, не защото 
твоето правителство по 
принцип подкрепя тези пра-
ва – след като постоянно ги 
нарушава – а защото „сво-
бодно пасящият добитък” е 
много по-евтин за поддър-
жане и по-продуктивен.

Важно е да разберем 

истината за идеологиите

Държавен капитализъм, со-
циализъм, комунизъм, фаши-
зъм, демокрация – това са 
все подходи към говедовъд-
ството. Някои дълги години 
работят добре – държавен 
капитализъм, а някои рабо-
тят много зле – комунизъм. 
Всички се провалят в край-
на сметка, защото не е мо-
рално и рационално да се от-
насяш с хората като с доби-
тък.

Наскорошното „увелича-
ване” на „свободата” в Ки-
тай, Индия и останалата 
част на Азия се случва защо-
то местните държавни фер-
мери са подобрили умения-
та си по говедовъдство. Ос-
ъзнали са, че когато сложиш 
кравата в по-голям обор, тя 
ще ти донесе повече мляко 
и месо.

Управляващите осъзна-
ват също така, че ако не мо-
жеш да избягаш от ферма-
та, ще станеш депресиран, 
инертен и непродуктивен. 
Крепостният селянин се 
труди най-усърдно, когато 
си въобрази, че е свободен. 
Затова твоите владетели 
трябва да ти осигурят илю-
зията за свобода, за да мо-
гат да печелят възможно 
най-ефективно от теб. За-
това си „свободен” да напус-
неш – но никога към истин-
ската свобода, а само за дру-
га ферма, защото целият 
свят е ферма. Те няма да те 
оставят да вземеш много 
пари със себе си, ще те заро-
вят в безкрайна документа-
ция, ще ограничат правото 
ти да работиш – но ти си 
„свободен” да напуснеш. По-
ради тези трудности, мно-
го малко хора напускат наис-
тина, но илюзията за мобил-
ност се запазва. Ако само 1 
на 1000 крави избяга, но илю-
зията за бягство значител-
но увеличава продуктивнос-
тта на оставащите 999, 
това остава като чиста пе-
чалба за фермера.

Задържани сме във ферма-
та и чрез документи. Най-
продуктивният добитък са 
професионалистите, така 

че господарите ги закопча-
ват с електронни нашийни-
ци, наречени „разрешения”, 
които единствено им позво-
ляват да търгуват в собст-
вената си ферма.

За да бъде още по-пълна 
илюзията за свобода, в ня-
кои ферми на говедата е 
позволено да избират меж-
ду няколко фермери. Те нико-
га нямат възможност да из-
берат да закрият фермата 
и да бъдат истински свобод-
ни.

Държавните училища са 
кошарите за опитомяване 
на добитъка. Те обучават 
децата да „обичат” ферма-
та, да се страхуват от ис-
тинската свобода и незави-
симост и да нападат всеки, 
който поставя под въпрос 
бруталната реалност на 
робството. Освен това те 
създават работа за инте-
лектуалците, на които дър-
жавната пропаганда толко-
ва много разчита.

Нелепите противоречия 
на държавничеството като 
религията, могат да бъдат 
поддържани само чрез без-
крайна пропаганда, упраж-
нявана върху безпомощни 
деца. Идеята, че демокраци-
ята и някакъв вид „общест-
вен договор” оправдават 
бруталното насилие върху 
милиарди е очевидно нелепа.

Ако кажеш на роба, че де-
дите му просто са „избрали” 
робството и затова и той 
е роб, той просто ще каже: 
„Ако робството е избор, то-
гава избирам да не бъда роб”. 
Това е най-страшната ми-
съл за управляващите класи, 
затова те обучават своите 
роби да нападат всеки, дръ-
знал да я изкаже.

Държавността не произ-
лиза от исторически фак-
ти или рационални принци-
пи. Държавността е ex post 

facto оправдание за прите-
жаването на хора. Държав-
ността е оправдание на на-
силието. Държавността е 
идеология, а всяка идеоло-
гия е вариация на определена 
практика за управляване на 
човешки добитък.

Религията е високопарно 
суеверие, създадено да дро-
гира децата със страхове, 
за чието „облекчаване” те 
безкрайно ще плащат. На-
ционализмът е високопарно 
тесногръдие, създадено да 
предизвиква Стокхолмски 
синдром у добитъка.

Обратното на суеверие-
то не е друго суеверие, а ис-
тината. Обратното на иде-
ологията не е различна идео-
логия, а ясни доказателства 
и рационални принципи. Об-
ратното на суеверието 
и идеологията, на държав-
ността, е философията.

Разумът и куражът ще 

ни освободят. Не е нужно 

да бъдеш добитък.

Вземи червеното хапче.

Събуди се!

www.freedomainradio.com
превод: Лудият брадвар
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Иранската ядрена заплаха е една лъжа
Разчистването на сметки-
те с Иран следва нова про-
грама. На медиите е поста-
вена задачата да подгот-
вят хората за война без 
край.

През 2001 г. английският 
седмичник „Обзървър” пуб-
ликува серия от статии, 
в които се твърди, че има 
„иракска връзка с Ал Каида” и 
дори описва военната база 
в Ирак, където се обучавали 
терористите. Говори се за 
някаква тайна структура, 
в която се произвеждал ан-
тракс като оръжие за масо-
во поразяване. Всичко се ока-
за лъжа. Странните исто-
рии, пуснати в обращение 
от американското разузна-
ване в британската и аме-
риканската преса, помогна-
ха на Джордж У. Буш и Тони 
Блеър да лансират едно не-
законно нападение, което, 
според последните данни, е 
довело до 1,3 милиона жерт-
ви.

Сега се случва нещо по-
добно и с Иран: същите син-
хронизирани „открития” от 
страна на медиите и пра-
вителството, същата кри-
зисна атмосфера. „Очерта-
ва се оправяне на сметки-
те Иран заради тайни яд-
рени централи” пише „Гарди-
ън” на 26 септември 2009 г. 
Ключовите думи са „Опра-
вяне на сметките”. Тревога! 

Няма време! Доброто срещу 
злото. Добавяме един спо-
коен нов президент, „оста-
вил зад гърба си годините 
на Буш”. Веднага си спомням 
прочутото тъжно заглавие 
на първа страница в „Гарди-
ън” от 22 май 2007 г.: „Тайни 
планове на Иран за нападе-
ние, което ще принуди САЩ 
да изоставят Ирак това 
лято”. На базата на неосно-
вателни твърдения на Пен-
тагона, писателят Саймън 
Тисдейл представя като ис-
тина някакъв ирански „план” 
да обяви война и да я спечели 
срещу американските вой-
ски  в Ирак най-късно до сеп-
тември 2007 г. – лесно до-
казуема лъжа, която, между 
другото, и досега не е отре-
чена.

На официален жаргон 
този тип пропаганда се на-
рича „сайопс” (“psy-ops”), вое-
нен термин, означаващ пси-
хологически операции. В Пен-
тагона и в Уайтхол тези 
операции се превърнаха в 
ключов компонент на дипло-
матическите и военни кам-
пании, за да блокират, изоли-
рат и отслабят Иран, пре-
увеличавайки „ядрената за-
плаха” – усърдно използвана 
фраза от Барак Обама и Гор-
дън Браун и повтаряна от 
Би Би Си и другите медии 
като абсолютна истина. Но 
тя е пълна лъжа.

Заплахата е само в 

едната посока

На 16 септември Нюзуик 
разкри, че според американ-
ските разузнавателни аген-
ции в състоянието на ядре-
ната програма на Иран няма 
промени от ноември 2007 г. 
и че Иран е прекратил подо-
зрителните си ядрени про-
екти, което Международна-
та агенция за атомна енер-
гия (МААЕ) потвърди много-
кратно.

Днешната фалшива ин-
формация идва от речта на 
Обама по случай разглобява-
нето на ракетите по гра-
ницата с Русия. Целта е да 
се прикрие фактът, че бро-
ят на американските ядре-
ни оръжия е наистина на-
раснал в Европа, а бомбите 
„в повече” просто са качени 
по корабите. Играта е да се 
притисне Русия да се присъ-
едини или поне да не пречи 
на кампанията на САЩ сре-
щу Иран. „Президентът Буш 
беше прав”, декларира Оба-
ма, „когато каза, че Иранска-
та ядрена програма пред-
ставлява реална заплаха за 
Европа и САЩ”. Мисълта за 
самоубийствено нападение 
срещу САЩ е абсурд. Запла-
хата, както винаги, е само в 
едната посока със светов-
ната суперсила вече накаца-
ла по границите.

Престъплението на Иран 
е собствената ґ независи-
мост. Откакто се освобо-
ди от любимия на САЩ ти-
ранин, шаха Реза Пахлави, 
Иран остана единствена-
та мюсюлманска страна из-
вън контрола на САЩ. И тъй 
като само Израел има „пра-
вото да съществува” в Близ-
кия Изток, последната цел е 
да се неутрализира Ислям-
ската република. Това ще 
позволи на Израел да раздели 
и да владее Средния Изток 
от името на Вашингтон, 
без да се съобразява със своя 
съсед, който пази интереси-
те си. Ако изобщо има стра-
на на света, която да има 
правото да развива своя яд-
рена политика, то това е 
точно Иран.

Като една от първите 
страни, подписали Догово-
ра за неразпространение на 
атомното оръжие, Иран по-
следователно подкрепя иде-
ята за ядрено разоръжаване 
на Близкия изток. Обратно, 
Израел никога не е допуска-
ла инспектори на МААЕ и 
нейният ядрен арсенал в Ди-
мона не е тайна за никого. 
Със своите над 200 актив-
ни ядрени бойни глави, Изра-
ел „отхвърля” решението на 
ООН за неразпространение, 
както наскоро отхвърли и 
жалбата на ООН за престъ-
пленията против човешки-

те права, извършени в Газа, 
и продължава да държи све-
товния рекорд по нарушава-
не на международното пра-
во. Разминава ґ се, защото 
една голяма сила ґ гаранти-
ра имунитет.

Подготовка за война без 

край

По думите на Даниъл Елс-
берг – човекът, разкрил „До-
кументите на Пентаго-
на”, – при Буш в САЩ е из-
вършен военен преврат и 
днес Пентагонът е госпо-
дар на външната политика. 
Този контрол става ясен с 
преброяване на „превантив-
ните войни”, които размиха 
границата между конвенцио-
налните и ядрените оръжия.

Думите на Обама за „свят 
без ядрени оръжия” са смеш-
ни. Обама е най-важната 
придобивка на Пентагона. 
Неговото съгласие да запази 
министъра на отбраната на 
Буш – големия войнолюбец 
Робърт Гейтс – на поста е 
първо по рода си в история-
та на САЩ. Като бушовата 
Америка и тази на Обама е 
управлявана от много опас-
ни хора. Кога ще започнат да 
вършат работата си тези, 
на които се плаща, за да каз-
ват истината такава, ка-
квато е? •

Джон Пилджър

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ПО СВЕТА

PAVILIONUL 32 – анархия в Тимишоара
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Представи ни накратко 

себе си и анархоколектива 

в Тимишоара

Здравейте, казвам се 
Тави, аз съм вокал на румън-
ската хардкор/пънк гру-
па PAVILIONUL 32. Освен 
това ръководя лейбъла Gluga 
Neagra („Общество от мрач-
ните квартали“) и участвам 
в анархоколeктива, който 
стопанисва социалния цен-
тър INCA в Тимишоара. През 
последните 3-4 години на-
шият колектив съставен 
предимно от анархопънко-
ве, организира редица акции 
като Food Not Bombs, лаге-
ра „Без граници”, анархопро-
тести, разлепване на пла-
кати, рисуване на графити, 
прожекции на филми, разда-
ване на листовки, издаване 
на списания, организиране 
на концерти на чуждестран-
ни групи в Румъния и на ру-
мънски групи в Европа.

Разбрахме, че мястото, 

където досега се е про-

веждал фестивалът „Без 

граници”, скоро ще бъде за-

крито. Какви са причини-

те за това и какво е отно-

шението на хората от Ти-

мишоара към пънк сцена-

та?

Това е дълга история. Кул-
турният център INCA в Ти-
мишоара е единственото 

алтернативно място от 
такъв тип в цяла Румъния. 
Той е смесица между социал-
ните центрове в западна Ев-
ропа и младежките клубове 
в източна Европа. Там орга-
низирахме срещи, акции, кон-
церти, прожекции. Пробле-
мите започнаха, когато от 
общината решиха, че могат 
да дадат мястото под наем 
на някой по-комерсиален про-
ект и да изкарват повече 
пари от него. Тогава изпра-
тиха инспектори, заведоха 
дело за неспазване на дого-
вора, който ние имахме с об-
щината, и ни накараха да на-
пуснем. Колкото до отноше-
нието, мисля че Тимишоара е 
доста толерантен град към 
пънк сцената и към алтерна-
тивата култура като цяло. 
Дори някои от „интелек-
туалците” от Тимишоара 
имат някакви връзки с пънк 
сцената от своите младеж-
ки години. Но естествено и 
тук има идиоти, които се 
присмиват на хората, кои-
то изглеждат по-различно и 
които не отговарят на тех-
ните разбирания за „нормал-
но“.

Разкажи нещо за фести-

вала „Без граници”.

Идеята за този фестивал 
се роди от един конфликт с 
организаторите на фести-

вала „Ъндърграунд” в Тими-
шоара – най-старият пънк 
фестивал в Румъния.  След 
няколко месеца труд да по-
каним групи от цяла Евро-
па старите организатори 
започнаха да ни поставят 
глупави условия. Накрая се 
разделихме и организирах-
ме два отделни фестивала 
вместо един: „Без граници” и 
„Ъндърграунд”. Фестивалът 
„Без граници” надмина всич-
ки очаквания и затова про-
дължихме да го организира-
ме всяка година.

На повечето фестива-

ли хората идват предимно 

заради музиката и погото. 

Не мислиш ли, че подобни 

събития трябва да бъдат 

организирани като фести-

вала „Без граници“, къде-

то освен самия концерт 

прожектирате и филми, 

засягащи актуалните све-

товни проблеми?

Мисля, че подобни фести-
вали имат един основен не-
достатък – обръща се пове-
че внимание на нещата око-
ло самата музика и не се за-
сягат проблемите, които ни 
заобикалят. Но, както знае-
те, много от членовете на 
хардкор/пънк банди от Из-
точна Европа се занимават 
и с по-радикален активизъм.
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ПОЧИНА АВТОРЪТ НА „НАРОДНА ИСТОРИЯ НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ”

В памет на Хауърд Зин
През тази седмица един го-
лям мислител и интелекту-
алец напусна този свят. На 
27.01.2009 г. от сърдечен 
удар почина левия политиче-
ски активист и историк Ха-
уърд Зин. Зин беше от най-
авторитетните историци 
на САЩ, уважаван от про-
гресивно мислещите хора. 
С увлекателния си начин на 
разказване и научно издърж-
ан подход, с радикалния и 
критичен поглед над сери-
озни теми, както и теми не 
засягани от други, той спе-
чели уважението и внима-
нието на световната об-
щественост.

Най-популярен е истори-
ческият му труд „Народна 
история на Съединените 
щати”. След него историята 
на САЩ вече не се възприе-
ма по същия начин. Книгата 
е публикувана за пръв път 
преди четвърт век. Отто-
гава досега не спира да пе-
чели нови читатели и да се 
преиздава.

Животът на Хауърд не 
е лесен, но е интересен. В 
различни периоди е бил и ра-
ботник на корабостроител-
ница, и пилот на бомбарди-
ровач по време на Втора-
та световна война. Младе-
жът отива да се бие срещу 
застрашаващия света на-
цизъм, но си спомня с тъга, 

че не се е замислял за хора-
та, които убива, защото 
са далече, не се замислял, че 
войната вече е спечелена и 
това са безумни убийства. 

Записва се в Университе-
та в Колумбия, благодарение 
на закона за право на обуче-
ние за служили във войска-
та. Защитава докторска ди-
сертация. Активен е в дви-
жението за граждански пра-
ва и много други борби за со-
циална справедливост. 

Негова прекрасна лекция 
за Ема Голдман можете да 
прочете в архива на “Свобод-
на мисъл” от юли 2005. Раз-
казвайки за запознанството 
си с труда и творчеството 
на Ема Голдман, той не крие 
симпатиите си към анархи-
зма:

“Когато започнах да пре-
подавам в Бостънския уни-
верситет, между другото, 
отидох на традиционния 
прием на нови членове на 
факултета, който винаги е 
много скучен. Та на този при-
ем си сърбам шери с друг нов 
член на факултета и си при-
казваме, както може да се 
очаква, кой къде ще препода-
ва. Той щеше да бъде в кате-
драта по философия, аз щях 
да бъда в катедрата по по-
литология. И тогава той ме 
пита: „А каква е твоята по-
литическа философия?“ Таки-

ва неща не се питат, защо-
то аз поне не знам някой от 
катедра по политология ня-
кога да е имал политическа 
философия. Това не е „профе-
сионално”. Но трябваше да 
му отговоря нещо и зато-
ва отвърнах: „Ами, мисля, че 
съм анархист”. Той ме пог-
ледна и каза: „Това е невъз-
можно!”

„Така или иначе, анархи-
змът още не се преподава. 
Интересно – преподава се 
политическа теория, поли-
тическа философия, огро-
мен списък с имена, но анар-
хистите и анархизмът все 
още не се признават за поли-
тическа философия. Затова 
е важно хората да се инте-
ресуват и да четат за анар-
хизма. “

Зин е получил множество 
награди за своите книги, 
включително за „Народна-
та история”. Автор е на по-
редица от 6 тома за радика-
лите от 60-те години на ХХ 
век; няколко сборника с есе-
та за изкуството, войната, 
политиката и историята, 
както и на пиесите „Ема” и 
„Маркс в Сохо”. Документал-
ният филм „Хората гово-
рят” по книгите на Хауърд 
Зин” беше излъчен наскоро за 
първи път по History Channel.

Почивай в мир, Хауърд 
Зин. •

ПОЧИНА ДЖ. Д. СЕЛИНДЖЪР

За Селинджър – още веднъж, с повече чувство
– Какво казала едната 

стена на другата?

– Ще се видим на ъгъла.

Дж. Д. Селинджър, „На Естме, с 
любов и омерзение”

Къде е сега? Изгря ли звез-
да, или угасна вечерта на 
28.01.2010 г., когато на 
91-годишна възраст си оти-
де от света писателят 
Джеръм Дейвид Селинджър?

Той остави на света не 
многобройно, но стойност-
но творчество.

Творбите му оформиха 
цял поколенчески житейски 
мироглед. Вдъхновиха още 
писатели да създадат тече-
нието на “сърдитите млади 
хора”. Литературна школа, 
която е наричана дори “анар-
хистка”, заради критичния 
поглед към действител-
ността.

Всички в себе си пазим 
най-истинското усещане, 
тинейджърския бунт, некон-
формизма присъщ на всеки 
човек. “Кой не се е чувствал 
като Колфийлд?!”, попита ме 
веднъж един приятел по по-
вод спор за “лошото младо 
поколение” (многоточието 
е винаги с три точки). Ами, 
разбира се! Младите някак 
си трябва, нормално е да 
бъдат “лоши”. Чистият чо-
век по-трудно приема лице-
мерието на обществената 
система, чувствителен е 

към абсурдната несправед-
ливост, пробутваща ни се 
като официална истина и со-
циална добродетел. И така, 
припомняйки “Спасителят в 
ръжта”, романът подейства 
като “еликсир”. Споменът за 
спасителя “спаси” един ти-
нейджър от строгия досто-
лепен “съд” на възрастните.

“Благодаря за разказа”, 
каза ми друг приятел, на ко-
гото изпратих “На Естме, с 
любов и омерзение”, минала-
та година, по време на по-
редните военни действия в 
Близкия изток, за да му вдъ-
хна оптимизъм. Не на мен 
благодари, трябваше да му 
кажа, а на автора.

Спомням си кога чух за пър-
ви път този разказ. Баща ми 
го прочете на глас. Слушах 
го със смесеното чувство 
на тъга и радост, което се 
появява, когато човек се усе-
ти жив. Беше нощ, бях дете 
и нещо боледувах. Баща ми 
го прочете като вид “лече-
ние” и може би подейства.

Картина, в която худож-
ник рисува картина, а карти-
ната е на живота, в който 
един художник рисува кар-
тина. Връщаш се на разка-
за и отново в живота, и от-
ново се сещаш за разказа и 
така до безкрай. В “По-горе 
билото, майстори” големи-
ят брат прочита на болно-
то хлапе даоистка притча. 

От нея разбираме, че май-
сторът познавач на коне-
те вижда същността. Раз-
познава сивата кобила, дори 
в черния жребец и може да 
даде съвети за къде-къде по-
важни неща от качествата 
на конете. Прозата на Се-

линджър е подобна. Свърза-
на е много повече със същ-
ността, отколкото с прос-
тата фабула. Събитията в 
реалността често се раз-
виват я за ден, я за седми-
ца. Изглежда бързо отстра-
ни. Сякаш се случва нещо без 
дори да сме усетили и хоп – 
светът ни генерално се про-
меня. Но това не ни учудва, 
защото сме го изживели. Съ-
битията са заложени, те са 
резултат от процес. Сам по 
себе си, като действия, про-
цесът не е толкова интере-
сен. Не става за екшън ис-
тория, защото е истински. 
Картина в картината, а в 
нея друга картина на реал-
ността. Прозата на Селин-
джър е изпълнена с реализъм 
от най-задълбочен тип. Из-
тъкана с невидимите ниш-
ки на съществуването, при-
чинно-следствените стран-
ности, които не отчитаме, 
а просто усещаме, както е 
и в живота. Неясен спомен 
от неизживени дни, от дет-
ството или от нещо, случи-
ло се преди да произнесем 
съдбовни думи, преди да се 
обърнем и да продължим с 
решителни крачки към не-
възможната промяна.

Да говоря ли за семей-
ството на писателя, да 
пиша ли за неговата родова 
история? Да спомена ли, че 
не е давал интервю от 1980 

година, да копирам ли нещо 
от ежедневниците, излиза-
щи веднага в интернет, да 
поспоря ли над това има ли 
наистина еврейски произ-
ход, или не, както се е случ-
вало в пресата в Израел? 
Мога ли да кажа, че това е 
нова страница в съвремен-
ната литература, бъдеще 
без Селинджър, споменавай-
ки източници, които твър-
дят, че все пак не спирал да 
пише, но не издавал. Да кажа 
ли “нека се надяваме на хито-
ви непубликувани тексто-
ве след смъртта му?” А, да, 
може би трябва да не про-
пускам, че е живеел в уедине-
ние, далеч от пресата, как-
вото и да значи уединение – 
надали е далеч от пресата 
точно.

Обичах Селинджър, както 
и много други мои другари, 
познати, приятели. Нека го 
изпратим и му кажем: бла-
годаря, страннико, приятно 
пътуване във вечността, 
винаги ще бъдеш с нас.  Нека 
прочетем разказите му от-
ново.

Нека неизбежната смърт 
на писателя не бъде повод за 
сълзи, а повод да се върнем 
отново и да потърсим сво-
ите въпроси и отговори за 
света, отрицанието, чове-
ка и... кой както го разбира... 
в творчеството му. •

Номад
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1. Милчо Цветков, Перник 10 лв

2. Станчо Кърпаров, Бъта 20 лв

3. Славейко Павлов, Благоевград 50 лв

4. Георги Константинов, София 100 лв

5. Кольо Гърнев, Богомилово 20 лв

6. Антон Николов, Франция 100 лв
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БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

BG86 UBBS 8261 1010 0473 10 
T Б  О Б Б  А Д ,  К Л О Н  П Е Р Н И К
Ф А Б  Б Л А Г О Д А Р И  З А  О К А З А Н А Т А  П О Д К Р Е П А !

АНАРХОКАЛЕНДАР

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна ми-
съл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО НА 
ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски кло-
нове на страната. За 1 година – 6,00 лв.; 
за 6 месеца – 3,00 лв.; за 3 месеца – 1,50 лв. 
Цена на един брой - 0,50 ст.

АБОНАМЕНТ 2010 СВОБОДНА  МИСЪЛСЪЪСЪЛЪЪЛЪЛЪЛЪЛСЪЛЪЪЛЪСЪЪЪЛЛЪЛЪЛЪЛЛЪЛЛСЪЛЪЪЛЪЪЛЪЛЪЪЪЛЪЛ

Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви 
и не е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и 
затова не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, 
написани грамотно на стандартни машинописни страници – 
30 реда на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. 
Всеки автор носи отговорността за съобщените факти и 
твърдения! Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т  н а  Ф А Б :     www.a-bg.net
с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ” :  sm.a-bg.net
и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

т е л е ф о н  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

    0896 613 727
а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

о т г о в о р е н  р е д а к т о р  А. Ванчев

п р е д п е ч а т н а  п о д г о т о в к а  „Свободна мисъл”

п е ч а т  СИМОЛИНИ-94

Помощи за „Свободна мисъл”

В Е Ч Е  И  В  К Н И Ж А Р Н И Ц А  „ Н И С И М “
Анархистка литература можете да намерите вече и в книжарница 
„Нисим” на бул. Васил Левски 59 в София на обявените в каталога цени.

В Е Ч Е И В К Н И Ж А Р Н И Ц А Н И С И М “

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

Федерацията на анархистите в България предлага следни-
те заглавия на анархистка литература на достъпни цени:

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – г. Хаджиев 1 лв
2. Национално освобождение и безвластие – г. Хаджиев 1 лв
3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – г. Хаджиев 1 лв
4. История на безвластническото движение в България – г. Хаджиев 1 лв
5. Моя път (спомени в два тома) – г. Хаджиев 2х1 лв
6. Феноменът Махно – П. Аршинов 1 лв
7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 1 лв
8. Събитието на века – анархистическа Испания – г. Левал 1 лв
9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 1 лв

10. Краят на държавата и капитала – г. Константинов 3 лв
11. С думи вместо с куршуми – г. Константинов 5 лв
12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – г. Константинов 3 лв
13. Национализъм и култура – Рудолф Рокер 2 лв
14. Национализъм и култура – Рудолф Рокер том II 5 лв
15. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 2 лв
16. Барутни (по)мисли – г. Константинов 5 лв
17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 4 лв
18. Ставайте, робове – г. Константинов 5 лв
19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 2 лв
20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 6 лв
21. Адски калейдоскоп (в два тома) – г. Константинов 2х5 лв
22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 5 лв
23. Един проект за социална революция – ФАФ 2 лв
24. Спомени – Стоян Цолов 5 лв
25. Статии – Георги Божилов 10 лв
26. Христо Ботев – Евгений Волков 5 лв
27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв
28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв
29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв

БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – г. Хаджиев 0,50 лв
2. Проблемът за организацията на анархизма – г. Хаджиев 0,50 лв
3. Що е анархизъм? 0,50 лв
4. Отговор на една вярваща – С. Фор 0,50 лв
5. За общината 0,50 лв
6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 0,50 лв
7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 1 лв
8. Килифаревско народно въстание и килифаревска чета 1 лв

Тези книги и нови заглавия можете да купите от 
антикварната книжарница на пл. “Славейков” №7. Някои 
от тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. 
Дондуков срещу Първа английска гимназия. Същите още 
могат да бъдат поръчани и изпратени от Александър 
Методиев Наков, Перник, ул. “Република” №4, тел. 
076-631 388.

Екипът поднася „малки 
новини” и представя света 
през очите на хората, 
които обичат свободата 
си и уважават нуждите на 
останалите. В предаването 
участват активисти 
от различни социално 
ориентирани организации 
на български младежи – 
студенти, анархисти, 
еколози, но тези, на които 
разчитаме, за да бъдем 
интересни и уникални, са 
слушателите. Всеки може 
да се свърже с екипа на 
предаването чрез скайп 
или чрез форума, а ние се 
стараем да не оставим 
неизразена позиция по време 
на живото предаване.
Предаването се излъчва 
всеки четвъртък от 20:00 
часа по тестовото радио 
на безвластниците. Когато 
няма живо предаване, на 
този адрес се въртят 
автоматични записи. 
Цялото съдържание 
на предаването излиза 
предварително на сайта, а 
ден-два след излъчването 
можете да чуете записа от 
него. •

era.a-bg.netera.a-bg.net
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• На 01.02.1931 г. в Хасково излиза 
брой 1 на бюлетина на земедел-
ската анархосиндикална конфе-
дерация „Власовден”.

•  На 05.02.1894 г. в Париж е гило-
тиниран анархистът Огюст 
Ваян, хвърлил бомба по време 
на заседание на френския Парла-
мент.

•  На 06.02.1878 г. революционерка-
та Вера Засулич извършва неус-
пешно покушение срещу гене-
рал Трепов, началник на Охран-
ката.

•  На 07.02.1942 г. в съветския ГУ-
ЛАГ е убит българският анар-
хист Желю Грозев Тилев.

•  На 08.02.1921 г. в град Дмитров 
умира теоретикът на анархи-
зма Пьотр Кропоткин.

•  На 09.02.1618 г. италианецът Ви-
виан е осъден да бъде изгорен 
жив като „безвластник”.

•  На 10.02.2005 г. в София след 
дълго боледуване умира анархо-
синдикалистът Никола Младе-
нов, дългогодишен политически 
затворник  при монархическия и 
болшевишкия режим, участник 
в испанската гражданска война 
1936-1939 г.

•  На 11.02.1991 г. в София умира 
анархистът Идаки Христов, 
концлагерист от Богданов дол 
и Белене.

•  На 13.02.1893 г. в село Бобошево 
е роден анархистът Алексан-
дър Сапунджиев, деец на ФАБ, 
редактор и публицист.

• На 14.02.1894 г. в Ямбол е ро-
ден анархистът Георги Василев 
Шейтанов, поет и публицист.

•  На 15.02.1907 г. в София под ре-
дакцията на Михаил Герджиков 
излиза брой 1 на анархистиче-
ския вестник „Свободно обще-
ство”.

•  На 16.02.1844 г. в Лондон е ро-
ден анархистът Джеймс Гийом, 
деец на Първия Интернационал, 
историк.

•  На 16.02.1901 г. в Хасково е ро-
ден анархистът Делчо Василев 
Демирев, писател, поет и пуб-
лицист.

•  На 19.02.1873 г. край София е обе-
сен Васил Левски.

•  На 18.02.1924 г. на улица „Дорос-
тол” в  София, след седемчасово 
сражение с полицията, загиват 
анархистите Георги Лазаров Ге-
оргиев и Иван Димитров Мин-
чев.

•  На 20.02.1931 г. във Франция 
умира анархистът Димитър 
Бълхов, организатор на Кили-
фаревската анархистка чета 
(1923-1925).

•  На 21.02.1974 г. умира писате-
лят и поет Лальо Маринов (Ла-
мар), поет, хуморист и сътруд-
ник на анархистки издания.

•  На 23.02.1924 г. в София, под ре-
дакцията на Кирил Радев, изли-
за брой 1 на анархистическия 
вестник „Зов”.

ЕКОЛОГИЯ И КАПИТАЛИЗЪМ

Ще има ли Копенхаген 2?
Президентът на Боливия 
Ево Моралес покани еколози, 
активисти, учени и полити-
ци от целия свят на алтер-
нативна конференция за кли-
мата, която ще се проведе 
от 20 до 22 април в град Ко-
чабамба. Според него про-
веждането на тази конфе-
ренция е необходимо пора-
ди провала на срещата в Ко-
пенхаген, където „световни-
те лидери” не стигнаха до 
решение на проблемите от 
рязката промяна на клима-
та. Моралес заяви, че тази 
среща цели да окаже натиск 
върху развитите страни да 
намалят вредните емисии. 
Ще бъде предложен „Между-
народен съд за престъпле-
ния спрямо околната среда”. 
Боливия беше една от пе-
тте страни, които реши-
телно отхвърлиха плана на 
развитите държави за про-
мяната на климата, пред-
ставен през декември 2009 
на конференцията в Копен-
хаген. На своята реч на сре-
щата в Копенхаген Моралес 
заяви, че капитализмът и 
империализмът не зачитат 
нито опазването на околна-
та среда, нито човешките 

права. Той обвини богатите 
страни, че отказват да от-
делят по 10 милиарда дола-
ра на година, за да помогнат 
на по-бедните държави да 
се справят с климатичните 
проблеми, а в същото вре-
ме харчат трилиони за без-
смислени войни като тези 
в Ирак и Афганистан. Из-
казването на Моралес беше 
подкрепено от президента 
на Венецуела Уго Чавес, кой-
то заяви, че „ако климатът 
беше банка, богатите стра-
ни отдавна щяха да са го 
спасили”. 

Марто

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Крещи народът
Крещи народът
с грозна гримаса,
крещи гневен,
яростен, в бяс.
Крещи,
а вие, изедници наши,
седнали на блажений трон,
пирувайки,
смеете се на нашия стон.
Ще падне вашето царство,
ще паднете и вие самите,
докопани от народната гнет.
Но тогава тежко ви, тирани-
молете се на вашия бог.
Ала и той мигом ще падне със вас.
Затова и той да бъде проклет.
Нестрах ни е вече от вас,
нестрах ни е от ада дори.
Само вашето царство изедно
от народния гняв ще гори.
И тогава,
в лъчите на новия ден,
народът беден,
потъпкан,
изстрадал,
ранен,
с нови,
повече сили,
възроден,
разбил оковите
на мръсния плен,
животът започва с ново 
  начало велико,
животът на новия ден.

Инферно

права Той обвини богатите


