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Румъния: 
челен опит за 
протестъри

Румънските ни другари за та-
мошните площадни вълнения.

Вимето на нашето 
недоволство

Българският каубой лее своето 
мляко, вместо комуто каквото 
трябва.

Бюлетинът на АРС

Поредният брой на синдикалния 
бюлетин е посветен изцяло на 
работниците от текстилната 
промишленост в България.

Декларацията на 
един анархист

Защо ние, анархистите, винаги 
оставаме верни на идеала на на-
шата младост.

Ние, българите...

Издадените в навечерието на 
3 март „Писма от България през 
1877 г.” от Евгений Утин си 
струва да се прочетат.

ТЕМА НА БРОЯ

АКО ПРОМЕНЯХА НЕЩО, ЩЯХА ДА ГИ ЗАБРАНЯТ

Не избирай 
депутат – 
пусни му кръв!

Тази статия е писана преди 
изборния ден, но победители-
те вече са ясни. Традиционно, 
в нощта след изборите всич-
ки партии обявяват, че са спе-
челили. Спечелили са и техни-
те „инвеститори” – срещу 
няколко десетки или стоти-
ци милиона лева, похарчени 
за предизборна кампания ще 
имат възможността да „усво-
ят” десетки милиарди на дър-
жавната софра.

По-неудобен е въпросът 
със загубилите. Някой трябва 
да приготви софрата. Както 
добре знаем след четвърт век 
„демократичен процес”, това 

ще бъдат гласоподаватели-
те – работещи, безработ-
ни, пенсионери. Няма никакво 
значение дали са участвали в 
процеса активно – с пускане 
на бюлетина, или пасивно – с 
ходене за гъби. И в двата слу-
чая те нямат влияние върху 
решаването на собствените 
си проблеми.

След 1989 г. се смениха де-
вет парламента и много по-
вече правителства. Посока-
та на развитие на общество-
то обаче неминуемо се запаз-
ва. „Инвеститорите” богате-
ят. Печалбата им от избори-
те е пропорционална на сред-
ствата, вложени за манипула-
ция на електората. Електора-
тът обеднява и псува. Псува и 
гласува. И дори да не гласува, 
пак обеднява. 

За всяко ново издание на 
изборния театър се появява 
ново превъплъщение на „ал-
тернативата”. Подмяната 
на диктатурата с пазарна де-
мокрация не беше извършена 
от автентични опозицион-
ни сили или масови вълнения, 
а още по-малко поради рево-
люционно навдигане на наро-
да. Промяната беше спусна-
та от Москва, организирана 
и проведена под контрола на 

ГЪРЦИЯ

СИРИЗА атакува социални центрове

Публикуваме съобщението за 
солидарност на гръцките дру-
гари:

Репресиите срещу движение-
то за социално освобождение 
и унищожаването на окупи-
раните сгради на бежанците 
и имигрантите няма да ос-
танат без отговор. Гръцко-
то „ляво”  правителството 
избра в ранната утрин на 13 
март 2017 г. да изпълни запо-
ведите на консервативната 
десница и неолибералните ме-
дии и да извърши нападение 
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ГНЕВНО

Бедните крадат да 
оцелеят, богатите – 
да богатеят
Медиите описаха случката 
в обичайния формат „всяко 
чудо за три дни”: БИЗНЕСМЕН 
не плащал няколко месеца на 
работник, работникът при-
брал 2-3 машини от обекта 
и си тръгнал. Работодате-
лят събрал мутри, нахълтал в 
дома му и го пребил до смърт. 
Един час го пребивал, с почив-
ки. Без да му докривее. Когато 
го арестували, взел че припад-
нал от „вълнение”. Чак да ти 
домъчнее колко чувствител-
ни били българските УБИЙЦИ 
бре!

Отзвукът от „инцидента” 
в „обществото” се оказа слаб, 
в диапазона между равноду-
шие и лениви спорове „може 

ли да се краде” и „колко лошо е 
да ти причернее”. Голям минус 
за българите по този повод, 
поне за онези, които коменти-
раха в интернет и по радио-
то случилата се диващина. Го-
лям минус и за разни „протес-
търи”, които се надигат сре-
щу едно сирийско семейство, 
но подвиват страхлива опаш-
ка пред един БИЗНЕСМЕН.

Излиза, че в масовото съз-
нание на народа ни кражбата 
е лоша само ако те хванат. Не 
е лоша, когато е кражба, из-
вършена от работодател – 
просто се нарича „неплащане”. 
Лоша е, ако работникът „взе-
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Разбира се, не може да се от-
рича ограниченото участие 
на работниците в планира-
нето и решаването на про-
блемите, но целта на това 
участие е да ги превърне в 
съучастници на собствена-
та им експлоатация. Когато 
те разкриват слабите точки 
и моменти върху конвейера и 
дават препоръки или вземат 
коригиращи мерки, ръковод-
ството „награждава” преста-
раванията им с нови увеличе-
ния на ритъма на производ-
ствените процеси и с допъл-
нителни напрежения в систе-
мата. Така се постига посто-
янно отстраняване на слаби-
те точки в безкрайния про-
цес на непрекъснато подо-
брение и усъвършенстване. 
Затова, германският социо-
лог Кнут Доозе нарича япон-
ския тойотизъм продължение 
на организационните принци-
пи на тейлъризма в условията 
на неограничени от нищо пре-
рогативи на ръководството 
па компанията.

Последиците от тези дра-
коновски методи на управле-
ние са ужасни за работници-
те. Докато конвейерът ус-
корява своя ход и цялата сис-
тема се напряга, става все 
по-трудно да се устоява. Тук 
трудовите злополуки са най-
чести. В Япония стресът се 
е превърнал в епидемично за-
боляване. Говорител на Япон-
ския институт за народно-
то здраве казва, че разреша-
ването на подобни психологи-
чески нездравословни условия 
на труд смущава и нарушава 
нормалния трудов процес и 
биоритми на работника, води 
до появата на телесна преу-
мора и хронично претоварва-
не, придружени от повишено 
кръвно налягане, които мо-
гат да завършат фатално…

7. Служещи за… еднократна 
употреба

Съществува и един много-
броен, междинен слой от ра-
ботещи наполовина, които 
са полузаети или полубезра-
ботни. Те принадлежат към 
известния ни прекариат. На-
пример във втората по голе-
мина в САЩ Банк ъф Америка 
Корпорейшън, 6 от всеки 10 
служещи работят вече не по-
вече от 20 часа седмично, без 
никакво социално осигурява-
не. Това не е изолиран случай. 
В цяла Америка компаниите 
създават двуетажен режим 
на работа: с едно „ядро” от 
постоянен персонал с 40-ча-
сова работна седмица, подпо-
маган от частично заети. В 
Търговския център на едро в 
гр. Мемфис например посто-
янно заети са 120 души с над-
ница 13 долара на час. Заедно 
с тях работят колеги, чийто 
брой варира от 60 до 260. Те 
са изпращани от агенции за 
временна работна ръка, кои-
то взимат по 8,50 долара на 

час за всеки от своите „впре-
гатни коне”, от които им пла-
щат по 6,50, като задържат 
по 2 долара на час за себе си. 
Така в крайна сметка времен-
ните получават половината 
от надницата на постоянни-
те. Най-голямата американ-
ска компания за осигуряване 
на временни работници Мен-
пауър има 560 хиляди наемни-
ци. Такива агенции изпращат 
ежедневно в американските 
предприятия над 1,5 милиона 
души. Между 1962 и 1992 г. 
временната заетост нара-
ства 10 пъти по-бързо от по-
стоянната. В частния сек-
тор две от всеки три мес-
та са за временна работа. 
Общо през 1999 г. в САЩ ра-
ботят като временни, на иш-
леме или на непълно работ-
но време 45 милиона амери-
канци или около 35% от ак-
тивното население. Това вър-
ви ръка за ръка с орязване на 
вноските за социално осигу-
ряване. За същата работа 
временните работници по-
лучават възнаграждения с 
20% до 40% по-ниски от по-
стоянните. Здравно осигуре-
ни са едва 25%, а пенсионно – 
само 16% от тях. Със същата 
цел – икономии от заплати-
те и осигуровките – компа-
ниите използват т. нар. по-
мощни предприятия, чиято 
работна ръка е сред най-сла-
бо осигурените. Този начин 
на договаряне с малки външни 
предприятия или отделни из-
пълнители на определени про-
изводствени и други работи 
се разраства лавинообразно 
в САЩ, Япония и Европа.

Системата на временно 
наемане засяга все повече и 
по-висококвалифицирани спе-
циалисти. Някои от тях ус-
пяват понякога да се наемат 
дори като вицепрезиденти 
на предприятия по за шест 
месеца. Между две временни 
мисии обаче те са в постоян-
но търсене на нов работода-
тел, какъвто далеч не вина-
ги намират. Мнозина в тези 
случаи се задоволяват с по 
2-3 работи наведнъж: като 
продавачи на фотоапарати, 
счетоводители в малкия биз-
нес и шофьори на лимузини-
те на бившите си колеги от 
елита, с който са се раздели-
ли завинаги – работи, които 
нямат нищо общо със специ-
алността им, но които им 
позволяват „да си осигурят 
екзистенц-минимума”, неряд-
ко – срещу 80-часова работ-
на седмица! Тази система за-
сяга дори онези, които дос-
коро се считаха за „недосе-
гаеми” – държавните чинов-
ници. Над 10% от федерал-
ните чиновници днес са на 
временен трудов договор. 
За да не плащат осигуровки 
и премиални, министерства-
та ги уволняват броени дни 
или седмици преди края на го-
дината и ги назначават от-
ново в началото на следва-
щата. Такива служещи сами 
се оприличават на хартие-

ни носни кърпички за едно-
кратна употреба! Подобна 
„съдба” грози и учените: една 
от агенциите за временна за-
етост например разполага с 
1100 химици, микробиолози 
и генетици, готови да зами-
нат за всяка точка на САЩ. 
Свивайки постоянното си 
ядро за сметка на временни 
изпълнители, компаниите и 
ведомствата могат да уве-
личават или намаляват своя 
персонал без предупрежде-
ние, за да реагират на сезон-
ните, месечните и дори сед-
мичните нужди на пазара. С 
други думи, и с работещите 
се процедира като със стоко-
вите запаси, които се свеж-
дат до нула и се поръчват от 
складовете на едро или ди-
ректно от фабрикантите, 
когато се появят купувачи. 
Тоест, компаниите, а все по-
често и държавните служби, 
черпят работни ръце от ре-
зервоара на безработните 
само когато имат нужда от 
тях. Тази временна работа 
прилича на хотелската „лю-
бов” с проститутките. На 
цинизма и несигурността, 
„гарантирани” им от работо-
дателите, временно ползва-
ните едва ли ще отговорят 
с лоялност към наелите ги. С 
патриархалните отношения 
между последните и техни-
те наемници е свършено вед-
нъж-завинаги.

И така, в света на соци-
алните отношения и наем-
ния труд все по-често (и все 
още!), упражняващите го се 
сблъскват с рязко намаля-
ващи заплати, адски ритъм 
на работа, несигурност на 
работните места, времен-
ни договори на непълен ра-
ботен ден, стрес и профе-
сионални или социални забо-
лявания, растяща поляри-
зация на доходите и имуще-
ствата на бедните и бога-
тите, драматично свиване 
на „средната класа” и непре-
къснато увеличение на без-
работицата.

„Фабриката на илюзии-
те” на предишните поколе-
ния от емигранти в „стра-
ната на неограничените въз-
можности” е на път да фали-
ра. На нейно място се инста-
лира едно все по-враждебно 
отношение към предприя-
тието и растящо недове-
рие към. господарите, кои-
то контролират световния 
пазар и финанси. Повечето 
американци се чувстват по-
паднали в капан поради капи-
талистическите маниери и 
методи, съпътстващи РР. Те 
очакват последната да ата-
кува тяхното бюро или рабо-
тен пост, да ги изтръгне от 
приятните сънища и мечти-
те за сигурна и добре плате-
на работа, като ги изхвърли 
в запасите на труда или при 
лумпенпролетариата! Такива 
са днешните „перспективи”, 
които пазарната демокрация 
разкрива пред активното на-
селение не само на САЩ.

8. Скоростта на изчезване 
на работните места е 
право пропорционална 
на приближаването на 
катастрофата

Светът на безработните 
е единственият „сектор” 
в днешното общество, чи-
ято „експанзия” обещава да 
продължи до края на капи-
тализма.

Фордизмът и тейлъри-
змът сведоха труда на 75% 
от заетите до най-елемен-
тарни и скучно повтарящи 
се операции, които вече се 
изпълняват или могат да бъ-
дат изпълнени от командва-
ни от компютрите роботи 
с много по-голяма точност 
и скорост. В съответствие 
с това, „преструктурира-
нето” води до съкращения 
на работни места, които 
достигат до 75% от общия 
брой според предприятията 
и службите.

Това означава между дру-
гото, че още през идните 
едно-две десетилетия поло-
вината заети от 160-мили-
онното активно население 
на САЩ по това време ще 
могат да бъдат заместени 
от автомати! Вестник Уол 
Стрийт Джърнъл още през 
февруари 1994 потвържда-
ва: Причината за растящата 
безработица се крие в свръх-
мощните компютри, които 
позволяват да се произвежда 
повече с по-малко персонал, 
благодарение на новите им 
програми и ръководените от 
тях автомати.

Най-засегнати се оказват 
средните кадри, където за-
криването на техните щат-
ни позиции може да достигне 
до 80%. Процесът е всеобх-
ватен за целия Първи свят – 
в Америка, Европа и Азия. Съ-
кращенията са повсемест-
ни.

В Сименс са съкратени за 
три години 16 000 места. В 
Швеция веригата от зарза-
ватчийници IСА е намалила 
50% от разходите си, като 
е съкратила 5000 души от 
персонала и е закрила 1/3 
от своите предприятия и 
разпределителни центрове. 
Една от най-големите япон-
ски телекомуникационни 
компании съкращава 30 хи-
ляди души или около 15% от 
щатните си работни мес-
та. Химикофармацевтично-
то предприятие, в което ра-
ботих във Франция, беше за-
почнало още в края на 80-те 
години да съкращава по око-
ло 10% от щата годишно.

Генералният директор на 
шведско-швейцарски гигант, 
произвеждащ транспортни 
съоръжения и електрически 
генератори (с годишен обо-
рот от 29 милиарда долара) 
счита, че работната ръка и 
служещите в европейската 
индустрия ще намалеят от 
35% на 15% до 2017 година! 
Той казва: Когато някой обе-
щава откриването на нови 

работни места след някол-
ко години, аз го питам: „Къде? 
Какви работни места? В кои 
градове? В кои предприятия?” 
и продължава: Според моите 
изчисления днешните 10-11% 
безработни рискуват в неда-
лечно бъдеще да станат 20-
25%.

Предвижданията на Све-
товната федерация на мета-
лурзите в Женева са, че след 
25 години търсенето на ме-
тали (включително и желязо) 
в света ще може да бъде за-
доволявано само с 2% от ан-
гажираното днес в рудодо-
бива и металургията работ-
но население. Според други 
прогнози, към 2025 година 
по-малко от 2% от светов-
ната работна ръка ще бъде 
ангажирана в индустрията. 
Днес в САЩ работещите в 
този „втори сектор” са по-
малко от 10%. През 1965 г. 
те са били 1/3 от активно-
то население.

През 10-те години до 
1995 г. в САЩ са били съкра-
тени 5 милиона чиновници и 
служещи в бюрата от дър-
жавния и частния сектор. 
През началните 2 до 4 десе-
тилетия на XXI век компю-
трите, роботите и изкуст-
веният интелект подгот-
вят същата съдба за поч-
ти всички заети днес с ад-
министративен и техниче-
ски труд. Списъкът на пред-
приятията и учрежденията, 
възприели тази политика на 
„преструктуриране” е толко-
ва дълъг, че би запълнил цяла 
книга.

Процесът се ускорява от 
конкуренцията, която заста-
вя транснационалните ги-
ганти първи да започнат да 
заменят скъпоструващата 
работна ръка с роботи. За-
това, още през 80-те годи-
ни, собствениците на компа-
нии са инвестирали над един 
трилион долара в компютри 
и разни автоматизирани съ-
оръжения. Тези нови „сред-
ства за производство” са 
едновременно и „производи-
телни сили” по Марксовата 
терминология. Те изискват 
радикални промени – засега 
в организацията и управле-
нието на предприятията, а 
в последствие и в социални-
те структури и отношения.

Появата на безработица, 
предизвикана от РР, не от-
минава и Третия свят, защо-
то инвестициите се влагат 
в обекти със свръхмодерна 
технология, която не се нуж-
дае от изобилната и евтина 
работна ръка на туземното 
население. Навсякъде авто-
матизацията, пост-фордиз-
мът, търсената конкурен-
тоспособност, „реконструк-
циите” и новото управление 
на предприятията унищожа-
ват надеждите на десетки, 
ако не и стотици милиони 
хора за работа, хляб и бъде-
ще, превръщайки ги в лумпе-
нпролетарии. •

(следва)
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експлоататорската класа и 
според изискванията на Ва-
шингтон. Тази класа претър-
пя множество мутации, но 
въпреки това съхрани реал-
ната власт във всички сфе-
ри на обществения живот. 
За успешното протичане на 
процеса тя се нуждаеше от 
удобна опозиция, която да ка-
нализира недоволството, и 
създаде СДС. Когато за елек-
тората стана ясно, че опози-
цията няма да промени ста-
туквото, последваха редица 
„нови лица” – Царя, Волен, Бой-
ко, Бареков, Марешки...

Съпричастността на въ-
просните „алтернативи” към 
управляващата класа е из-
вън съмнение. За илюстра-
ция ще използваме триглава-
та ламя, известна под името 
Обединени (доскоро – оплюва-
щи се взаимно) патриоти. 

Валери Симеонов е най-
малко известен. Електротех-
ник, който си сглобил кабелна 
телевизия в началото на 90-
те, докато Партията „назна-
чаваше другари за милионе-
ри”. Опитите му да контроли-
ра чрез финансиране различни 
патриотични формации за-
вършиха с откритото изли-
зане на избори. Листата му е 

съставена от кадри на Първо 
главно управление на ДС. 

Втората глава, Волен Си-
деров, преди 10.11.1989 е фо-
тограф в МВР Враца. Участ-
ва в овладяването от ДС на 
създаденото от Илия Минев 
Дружество и с него влиза в 
новосъздадения СДС, където 
е „издигнат” за главен редак-
тор на в. „Демокрация”. След-
ващата му длъжност е пре-
саташе в „Мултигруп”. Кога-
то е доведен Царя, Сидеров 
поиска да влезе в листата на 
НДСВ, но това му е отказано, 
за да оглави „Атака”, чиято 
парламентарна група е със-
тавена предимно от офице-
ри или доносници на ДС. От-
тогава неизменно присъства 

в парламента, където води 
политика на „подкрепа с от-
вращение” на всяко правител-
ство.

Красимир Каракачанов е 
агент на Шесто главно упра-
вление на ДС, внедрен в ма-
кедонистките среди от май 
1989 г. С негова помощ успеш-
но е създадена нова ВМРО, в 
която има толкова агенти 
на ДС, че дори секретарят на 
старата се погнусява да вле-
зе. От нейно име Каракача-
нов се подвизава в различни 
„антикомунистически” коали-
ции до днес. В опозиция или на 
власт, той и неговата пар-
тия са добре познати актьо-
ри в театъра за приспиване 
на народната воля.

Безпринципното политиче-
ско поведение на отделните 
глави на чудовището, за кое-
то доскоро свидетелстваха 
самите те, изобличавайки се 
един друг, преди да се „обеди-
нят”, разкрива ролята на иде-
ологическата му опаковка. В 
политиката различните иде-
ологии са само маски, с които 
интересите на господарите 
трябва да бъдат направени 
по-приемливи за различните 
части на плебса. В случая „фа-
шизоидната” маска помага на 
„антифашистите” да изглеж-
дат като единствена сигурна 
бариера пред „настъпващия” 
фашизъм, антиевропеизъм, 
антиамериканизъм и т. н. Ар-
тистите зад маската се сме-
нят, но играят все така фал-
шиво, тъй като плащащите 
музиката и рекламата са все 
едни и същи. Националсоциали-
змът е просто жестикулация, 
от която глобалната империя 
само печели, защото вместо 
автентични противници, ще 
има срещу себе си палячовци. 
Тоест, предназначението на 
Обединените патриоти, как-
то и на останалите актьори 
в пиесата, е да отведе поро-
деното от „Новия ред” недо-
волство в руслото на парла-
ментарното словоблудство. 
Подобна е ролята и на остана-

лите „алтернативи” и „лица” в 
бюлетината.

Простата сметка показ-
ва, че ако сменим актьорите 
с по-почтени и продължим с 
парламентарния театър, дър-
жавата България ще настигне 
Германия по доходи на глава 
от населението за 300 години 
или 250 години след като бъл-
гарският народ е престанал 
да съществува по друга прос-
та сметка – демографската. 
Ако искаме да оцелее наро-
дът, а не държавата, трябва 
да разтурим сцената. Власт 
обаче не се събаря с гласуване, 
с ходене за гъби или с пърфор-
мънси по площадите. 

„Тази власт с кръв сме я взе-
ли и с кръв ще я дадем!” казва-
ше Мирчо Спасов, началник на 
„социалистическите” концла-
гери, назначен от НКВД. „Само 
кръв да няма” казваха по теле-
визията, когато не беше ясно 
дали народът няма да си поис-
ка властта. Оттогава кръв-
та бавно изтича – в гробове-
те и през границата. Само ту-
неядците дебелеят и готвят 
поредния политически теа-
тър, за да забавляват народа, 
докато пият кръвта му. За да 
отпуснат леко юздите, тряб-
ва да им се пусне малко кръв и 
на тях – друг начин няма. •

Наблюдател

АКО ПРОМЕНЯХА НЕЩО, ЩЯХА ДА ГИ ЗАБРАНЯТ

Не избирай депутат – пусни му кръв!
Ако искаме да 
оцелее народът, 
а не държавата, 
трябва да 
разтурим сцената
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ме чуждото” – трябвало било 
„да подаде оплакване”.

Колкото до смъртоносния 
побой – ами, случва се, „при-
черняло му” на чувствител-
ния БИЗНЕСМЕН. На работни-
ка явно му е „прибеляло”, кога-
то месеци е карал на вересия.

Българинът, онзи от сред-
ните статистики, когото 
обаче съвсем не абстрактно 
срещаме всеки ден навсякъде, 
се е примирил с мутрокраци-
ята. Възмущава се само кога-
то е сигурно, че няма да бъде 
бит, но и тогава гледа да вни-
мава с възмущението. Мутри-
те – това са държавата. Не, 
не са я „превзели”, тя изначал-
но си е тяхно дело. Държавата 
краде – на едро, и то без да е 
изпаднала в сиромашия. Дър-
жавата убива – особено ефек-
тивно през „здравеопазване-
то”: допуска някой да бъде за-
разен при терапия с хепатит, 
след което изтъква хепатита 
като повод да не получи лече-
ние от първоначалното си за-
боляване; отменя в последния 
момент пътуване в чужби-
на за трансплантация, поне-
же нещо там не станало спо-
ред бюрократичния прото-
кол – няма значение, че някой 
ще умре на прага на спасение-

то, важното е БУМАГИТЕ на 
чиновниците да са наред. ЗА-
КОНОВАТА процедура била ва-
жна, не човешкият живот.

Нима някой преби по този 
повод държавни служители? 
Задето КРАДАТ и УБИВАТ? За-
дето нехаят за язовири, пъ-
тища, тунели, които вземат 
жертви?

БИЗНЕСМЕНЪТ ще се отър-
ве. Ще му намерят „смекчава-
щи вината обстоятелства”. 
Ще му дадат десетина годи-
ни, от които ще излежи поло-
вината, и то надали в режим, 
в който излежава трите си 
години затвор един пенсио-
нер, откраднал в супермаркет 
ЕДНО ЗАМРАЗЕНО ПИЛЕ. БИЗ-
НЕСМЕНИТЕ, когато се случи 
да попаднат в пандиза, изкар-
ват достатъчно комфорт-
но – имат пари, които са ОТ-
КРАДНАЛИ от всеки свой ра-
ботник, даже когато са му 
плащали редовно, защото 
практиката на капитализма 
ВИНАГИ се състои в присво-
яване на значителна част от 
изработеното. Тоест – пак е 
кражба,… но поръсена със „све-
тената вода” на ЗАКОНА.

Пребит ли е някой работо-
дател за това?

Не?
А ТРЯБВА! •

Хасан Девринджи

» » » продължава от страница 1

ГНЕВНО

Бедните крадат да 
оцелеят, богатите – 
да богатеят

РУМЪНИЯ:

Челен опит за протестъри
Законът еднакво забранява и на 

богати, и на бедни да спят по 
улиците, да просят и да крадат 

хляб.
– Анатол Франс

Анархокомунистическата 
група „Râvna” от северната 
ни съседка публикува опит за 
анализ на ставащото в стра-
ната им. Предвид кампанията 
хвалби на „румънския модел” в 
България, е полезно да видим 
как виждат самите румънци 
този толкова харесван у нас 
„модел” – на практика дикта-
тура на съдебната власт, 
представяна като „благо”, ся-
каш магистратите са до 
един патологични алтруисти 
и не преследват никакви ни 
собствени, ни политически 
и икономически поръчани ин-
тереси, а се трепят „на пол-
зу роду” за самата идея, безко-
ристно и строго принципно.

Другарите от Румъния 
твърдят, че настоящият 
момент на протести сре-
щу решенията на управлява-
щата партия, е просто по-
реден тур във вечната бор-
ба за власт между групиров-
ки от политическия елит и 
силовите структури. Тоест 
събитие, което не води до 
полза за трудещите, нито 
приближава тяхното социал-
но освобождение. Основните 
действащи лица в изостре-
ното съперничество са пред-
ставители на „средната кла-
са”, президентът, някои сило-

ви ведомства, Националният 
отдел за борба с корупцията 
(DNA) от едната страна, а от 
другата са Социалдемокра-
тичната партия (PSD) и поли-
тическият елит.

Макар опозиционните пар-
тии да отричат съпричаст-
ността си към втория лагер 
заради евентуални електо-
рални загуби, действията им 
говорят друго. Логично е пар-
тиите тихичко да се радват, 
че PSD се опитва да отмени 
закони, които дават възмож-
ност на силовите ведомства 
да контролират политиците 
през последните 10 години и 
често да злоупотребяват с 
този контрол.

Сред активно протес-
тиращите има работници, 
представители на бедняш-
ките маси – най-изгубилите 
от прехода от държавен към 
пазарен капитализъм. Обяс-
нението е в отровените от 
медийната пропаганда умове 
през изминалите 27 години. 
Невъзможен за подминаване 
е и фактът, че напълно липс-
ва каквато и да е будеща до-
верие алтернатива, способна 
да отстоява интересите на 
трудещите се и безработни-
те.

В сегашна Румъния голямо 
самочувствие придобиват 
„младите и красиви” от сред-
ната класа – слоевете от об-
ществото с приличен жизнен 
стандарт; те се надяват да 
постигнат нивото на „сред-

ната класа” на Запад, надъха-
ни са от „прогреса” и не виж-
дат проблем в присъствието 
на западния колониален капи-
тализъм в страната. Мнози-
на от „младите и красиви” са 
добре платени наемни служи-
тели, понатрупали прилич-
ни спестявания. Част от ар-
тисалите от тази „румънска 
мечта” пък се натискат да 
се наредят сред буржоазия-
та – типичен пример за кла-
сово предателство. Общата 
характеристика на средната 
класа е презрението към рабо-
тещите бедняци, които спо-
ред тях са „остатък от кому-
низма” и именно те им пречат 
да се домогнат до членство в 
буржоазната класа.

PSD се смята за „партия на 
корумпираните”, но по нищо 
не се различава от останали-
те европейски партии; твър-
до стои на социалдемократи-
ческите традиции, което зна-
чи реформизъм и „капитали-
зъм с човешко лице”. Надали е 
по-корумпирана и по-различна 
от всички досегашни партии. 
За PSD обичайно гласуват ра-
ботниците и най-бедните 
слоеве от румънското обще-
ство – просто няма друга пар-
тия, която поне на думи да де-
кларира съчувствие към тех-
ните проблеми. Наследничка 
на Фронта за национално спа-
сение през „революционния” 
период, PSD, наред с остана-
лите партии, осигурява пър-
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воначалното натрупване на 
капитала. Тя провежда прива-
тизацията и масовите увол-
нения, отваря новите паза-
ри за инвестиции, орязва со-
циалните разходи – никаква 
разлика с другите политиче-
ски сили.

Друга причина работници-
те все още да припознават 
PSD като „своя” е влиянието 
на организационната струк-
тура, добре развита имен-
но в бедните градски квар-
тали и по селата. Това вли-
яние е умело използвано за 
оправдаване на антинарод-
ната политика. Така отка-
заното вдигане на минимал-
ната работна заплата до 
200 евро беше преглътна-
то от работническата кла-
са срещу обещания (неизпъл-
нени или частично изпълне-
ни) за повишаване на пенсии 
и други социални придобив-
ки – очите на бедния румън-
ски избирател бяха замазани 
с „щедростта” на правител-
ството да храни безплатно 
учениците. В същото вре-
ме PSD, за да прибави малко 
електорат от десните, на-
малява и даже отменя данъ-
ци върху заможните гражда-
ни и фирми. Това начинание 
носи успех на партията на 
последните избори, но пък 
печели недоволството на 
фактическите управляващи 
Румъния сили (които се на-

мират извън страната). Те 
възприемат PSD като преч-
ка за търсеното „чисто” не-
околониално управление чрез 
десни политици (или „експер-
ти технократи”), без реве-
ранси към бедняците и с по-
енергично прокарване на ин-
тересите на чуждестранния 
капитал.

В отговор PSD се опитва 
да флиртува с националисти-
ческите и консервативните 
настроения, характерни за 
най-реакционната част от 
населението, а за съжаление 
виреещи и сред недобре ори-
ентираните представите-
ли на работническата кла-
са. PSD подкрепя прикрито 
фашистките инициативи на 
„Коалицията за семейство-
то” уж в защита на „тради-
ционните семейни ценнос-
ти”. Накратко, PSD е доста 
дружелюбна към капитала, 
не се гнуси от консерватив-
ни и националистически ак-
центи, не протестира сре-
щу дейността на неоколони-
алните институции НАТО, 
МВФ, ЕС и посолството на 
САЩ. Същевременно обаче 
лидерите ґ засягат някои со-
циални проблеми, свършват 
по нещо, с което десните 
партии „не се смърсяват”.

Нашумялата през послед-
ните години вълна – цяла 
идеология – е „борбата с ко-
рупцията”. Според нея Румъ-
ния „уверено крачи” към ка-
питализъм по западен обра-

зец и трябва да срита някои 
пречки по този „съдбоносен” 
път. „Пътят” включва демон-
таж на промишлената ин-
фраструктура – с който Бъл-
гария отдавна е първенец в 
социалистическото съревно-
вание, – поевтиняване на ква-
лифицираната работна сила, 
поддържане на благоприятна 
среда за чужди инвестито-
ри (ниски данъци, безпрепят-
ствен износ на печалбата) – 
тоест колониален капитали-
зъм. Корупцията в този слу-
чай пречи, защото повишава 
разходите на инвеститори-
те. Пропагандата пък „да на-
правим НОРМАЛНА държава, 
каквито са западноевропей-
ските” кара „средната кла-
са” горещо да одобрява „бор-
бата” срещу онази корупция, 
която пречи на колонизато-
рите, без дума да става за 
корупцията, която самите 
колонизатори практикуват 
и внасят. „Борбата” е начена-
та от 2004 г., когато се оф-
ормя и ясно ядро на „средна-
та класа”. Всички регресивни 
явления, да не кажем жесто-
костта на преходния период, 
преди тази година се обясня-
ват „корумпирани режими”, а 
за главен корупционер е наро-
чена PSD, макар между 1996 
и 2000 тя да не участва във 
властта. Средната класа об-
винява социалдемократите 
в „комунизъм”, а електора-
та им – в диващина, като за 
образец има „европейските 

ценности”, „правовата дър-
жава” и западната култура.

Президентът Йоханис в 
тази ситуация минава за „га-
рант” на ценностите – етни-
чески немец, бивш кмет на 
Сибиу, бивш професор, соб-
ственик на шест жилищни 
сгради. Така е изградена и про-
пагандата: лидерът на „ко-
рупционната партия” е про-
винциален балкански субект, 
деспотичен, нецивилизован; 
президентът пък – защит-
ник на „европейското разви-
тие”, на върховенството на 
закона, пръв борец с корупци-
ята, приятел на задокеанска-
та империя. Казано на прост 
език, Йоханис е враг на всич-
ко онова, което пречи на нат-
рупването на капитали и кое-
то спъва чуждите империа-
листически интереси; Драгня 
пък, лидерът на PSD, носи на 
ревера значка на „поборник за 
интересите на трудещите 
се”, но в деянията си е труд-
но отличим от своя опонент.

За протестиращите от 
средната класа обаче форму-
лата е неоспорима: Йоханис 
е добър, Драгня е лош. Идея-
та, че и двамата са един дол 
дренки, не покълва в „среднок-
ласовите” глави.

А мизерстващите  труде-
щи се?

За разлика от мнозина в 
тесния и незначителен свят 
на румънските леви, анархо-
комунистите настояват, че 
за трудещата се класа „бор-

бата с корупцията” е без ни-
какво значение – която и гру-
пировка да победи, тя пак ще 
брани интересите на капи-
тала. Азбучна истина е, че 
правителството не е нищо 
друго, освен директорски 
борд на управляващата бур-
жоазия. Изводът на анархоко-
мунистите е, че трудещите 
могат да се освободят един-
ствено със собствени сили. 
Затова е важно развиване 
на класово осъзнаване, а от 
него – самоорганизиране на-
всякъде, където е възможно – 
в работата, по местоживее-
не, така че да се сложи край 
на господството на богата-
шите, които отдавна щяха 
да бъдат изритани от исто-
рическата сцена, ако съпро-
тивата срещу тях беше мал-
ко по-последователна.

Идолът на „средняците”, 
правовата държава, е чис-
то и просто параван за същ-
ността на държавността – 
да увековечава неравенство-
то.

Достойно за съжаление, а 
не за подражание е това, кое-
то се случва в Румъния: про-
тести в подкрепа на анти-
демократични институции, 
искания за имуществен ценз 
при гласуване – все симпто-
ми за фашизиране на средна-
та класа, зловещо възражда-
не на призраци от румънско-
то минало. •

Преразказ от румънски със 
съкращения: Христо Николов
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РУМЪНИЯ:

Челен опит за протестъри

НОВИНИ

Арестувани в Беларус

На 15 март, в антиправител-
ствените протести в Минск 
срещу новия данък „тунеяд-
ство”, който трябва да пла-
щат безработните – около 
250 долара годишно, – участ-
ва и група анархисти с транс-
парант „За народа най-голе-
мите тунеядци са бюрокра-
тите, политиците и полици-
ята”. В края на демонстраци-
ята полицията задържа и на-
нася тежък побой на около 30 
от тях. •

Атака на Огнените ядра

На 16 март два колета-бомби 
са изпратени до финансовия 
министър на Германия Волф-
ганг Шойбле и до централа-
та на Международния валу-
тен фонд в Париж. Първият 
е обезвреден, но вторият из-
бухва в ръцете на секретар-
ка, която е с леки наранявания. 
Бомбата е била с минимално 
количество взрив, което не 
е имало за цел да убива. От-
говорност поема гръцката 
анархистична група „Конспи-
рация на огнените ядра”. •

БЕЗУМСТВО ПО ВЪРХОВЕ И НИЗИНИ

Вимето на нашето недоволство
Политиката на субсидии за 
селското стопанство срещу 
изпълнение на често малоум-
ни условия, както и наредби 
за това как и къде да се реали-
зират произведените проду-
кти, с право разгневиха фер-
мерите, които спретнаха 
едно „честито първи работен 
ден” на служебно излюпения на-
чалник на земеделието, чието 
име започва с Професор. Само 
че промените в наредба №3 – 
перла на бюрократичната без-
човечност сама по себе си и 
без ощетяващите производи-
теля промени – бяха посрещ-
нати със също толкова анти-
социален протест: фермери-
те разляха мляко пред минис-
терството.

Навсякъде по света цените 
на селскостопанските проду-
кти падат. В схемата на капи-
тализма това означава благо 
за потребителите от града 
и зло за селските производи-
тели, и то не едрите земевла-
делци, а именно бачкаторите, 
които не винаги са собстве-
ници и дори не са арендатори, 
а направо класически ратаи. 
Потребителите могат да си 
позволят повече от евтина-
та храна, с надеждата да не се 
поболеят от нея; производи-
телите остават на загуба – 
не си покриват разходите. То-
гава онези от тях, които наис-

тина са омазани с тор, пръст 
и машинно масло, закъсват, а 
онези, които държат ратаи, 
просто икономисват от над-
ниците на работниците си. 
Така е устроен „чудодейният” 
пазар – никога не са доволни 
всички, като само в редки слу-
чаи недоволните са малцин-
ство.

Така че искането на ферме-
рите – а след тях и подобни 
щения от пчеларите – за по-
високи изкупни цени не попра-
вя една несправедливост, а я 
покрива с друга. Губим всички, 
освен далавераджиите, едри-
те – именно за тях е капитали-
змът, именно за тях „безплат-
ните обеди” са ежедневие. И не 
стига, че ги лапат без задавя-
не, ами и поучително дуднат 
отгоре към низините: бедни 
са само мързеливите!

Фермерите не са нито пад-
нали от Луната, нито родени 
вчера. Солидна част от тях 
още помнят „социализъма”. 
Още оттогава съзнанието им 
е отровено от насажданата 
от БКП дребнобуржоазна „цен-
ностна” система – дребнав и 
плитък егоизъм, – насаждана 
буквално под лозунгите за „ко-
мунизъм”, „нов човек” и други 
изпразнени от съдържание за-
клинания. За добро или за лошо, 
при днешната БСП, съдейки по 
комичния им конгрес, те вече 

липсват и като помен, няма ги 
и като намек, като поне бла-
го пожелание от кумова сра-
ма към „левия електорат”. При 
продължаващата според пла-
новете на КГБ-ДС демократи-
зация от ноември 1989 г. на-
сам, този тип „ценности” – на 
егоизма, на дебелоочието, на 
принципа „прецакай ближния” – 
вече се натрапват съвсем без-
срамно. Затова е трудно да оч-
акваме у фермерите усет сре-
щу какво точно да протести-
рат, какво да имат на ум като 
алтернатива, както и КАК да 
протестират.

80% от българските граж-
дани живеят на ръба или от-
въд ръба на мизерията, колко-
то и да се мъчат и пред себе 
си да я прикрият с лъскави 
смартфони на изплащане. Ма-
нията „престиж” е по-заразна 
от грипа, при надлежно култи-
вирана с реклама суетност. Та 
при 80 на сто бедни и полубед-
ни разливането на мляко е чис-
та простащина. Не може бъде 
оправдана даже с „отчаяние”. 
От отчаяние хората би след-
вало да леят кръв – своята или 
на онези, които са ги довели до 
тоя хал. Други леят сълзи, а по-
сле ги заливат с ракия. Да из-
сипваш обаче мляко… при по-
ложение, че повечето „млека”, 
„сирена” и „кашкавали” в мага-
зините за простолюдието са 

чисти ментета – просташ-
ко е. Да бяха демонстратив-
но раздали това мляко – има 
на кого: в училища, в „социал-
ни домове”, в болници, на пен-
сионерите, дето се въртят 
край кофите за боклук. Дори на 
бездомните кучета да го бяха 
дали – пак щеше да е проява на 
човещина.

Протести пред министер-
ства без счупена глава на ми-
нистър – това е същата ими-
тация, каквито са споменати-
те сирена и кашкавали.

О, така били правели и в 
чужбина?

Ами простотията не ходи 
по гората, по хората ходи, а 
те пък напоследък ходят мно-
го по чужбина.

Щом има гладни, не хаби 
неща, които биха ги нахрани-
ли поне за един ден и то един-
ствено, за да „направиш впе-
чатление” на някакъв чинов-
ник с малко име Професор. Не 
ще се впечатли. Разливане на 
бензин под краката му – това 
ще го ВПЕЧАТЛИ, необратимо. 
Защото държавникът е от бо-
гатите, ако не баш чорбаджия, 
то от заможните измекяри на 
баш чорбаджиите.

Истината е проста: гла-
дът на бедния лесно ще заси-
тим, лакомията на богатия – 
никога. •

Хасан Девринджи
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Социална борба 
без компромиси!

• Работни места с тол-
кова ниско заплащане  
създават бедност, вместо да 
я намаляват
• Жените често са подлага-
ни на дискриминация, по-
ниско заплащане и лошо 
отношение
• Семействата зависят от 
заплатата като основен из-
точник на семейния бюджет 

Изводи от международно 
изследване насочено към 
шивашкия сектор в 10 
страни от Източна Европа

www.arsindikat.org

СИНДИКАЛИЗИРАЙ СЕ!
0878 609 886 / 0878 795 023

София, бул. Генерал Скобелев 62 
Варна, бул. Христо Ботев 3, ет. 2

arsindikat@gmail.com 
 

Създаване на синдикална 
организация в шивашки 
цех

Помощ за българите, ра-
ботещи в строителния 
сектор в Германия

Най-ефективният начин да 
извоюваме по-добри ус-
ловия на труд и по-високо 
заплащане е да се органи-
зираме заедно с нашите ко-
лежки и колеги. 

Протести и блокади в завода за 
производство на обувки в град 
Ветрен. 120 души бяха съкрате-
ни без предизвестие в началото 
на годината заради закриване 
на производствената дейност. 
Те настояват да получат по-
лагащите им се две заплати и 
обезщетения.  Работниците ор-
ганизираха блокада на пред-
приятието и заявиха, че няма 
да допуснат собствениците да 
изнесат машините си, докато 
парите им не бъдат изплатени.

Всичко това се случва само 
няколко седмици след като 
идентичен случай разтърси 
Дупница. Отново става дума за 
чуждестранен предприемач, 
който, след като години наред 
експлоатира местните работ-
ници, които работят в мизерни 
условия и прекомерно работно 
време срещу мизерно заплаща-
не, в крайна сметка отказва да 
плати дори и него, прехвърля 
фирмата на трето лице и бяга.
В случая, става дума за итали-
анския предприемач Клаудио 
Соргато.  За да избегне пре-
следване, той прехвърля завода 
за производство на обувки на 
социално слаба жена, а фирма-
та се ликвидира без да бъдат 
изплатени дължимите суми на 
работниците. Очаква се той да 
опита да изнесе машини и обо-
рудване от завода, но работни-
ците вече са блокирали входа 
на предприятието и се закан-
ват, че няма да позволят това 
да се случи.

Работнички от завода разказа-
ха, че преди години са осъдили 
Соргато, но съдия-изпълнител 
не успял да го открие. Една от 
жените разказа, че ако излез-
еш в болничен, следващият ме-
сец ти броят неплатена отпуска 
за дните, в които си бил болен. 
Представители на държавни-
те органи заявиха, че не могат 
да помогнат на работниците, 

защото прехвърляйки фирма-
та, Соргато се е освободил от 
задължения към нея. В същото 
време, местните хора заявиха, 
че застават твърдо зад борбата 
на работниците и обявиха го-
товност да се включат в блока-
дите, ако собственика опита да 
използва полицията или частни 
охранители за да пробие блока-
дата.

Припомняме, че в края на фев-
руари, работничките от друг 
цех във Ветрен, този на фирма 
„Еко скарп”, също собственост 
на италиански предприемачи, 
организираха протест и жива 
верига, а след това окупираха 
работните си места с искане 
за изплащане на заплатите за 
декември и дължимите обез-
щетения. Тогава фирмата из-
прати свои наемници с кран и 
прицеп да прибират останалото 
в заключените помещения иму-
щество.  Водачът на една от ма-
шините опита да избута с броня-
та си хората.

Автономен Работнически Син-
дикат изразява солидарност 
с борбата на работниците във 
Ветрен. Ние знаем, че случаи-
те във Ветрен, както и случая в 
Дупница не са инцидент, а прак-
тика в текстилния сектор в реги-
она, доминиран от чуждестран-
ни инвеститори. 
Те се възползват от икономи-
ческото състояние и липсата на 
перспектива за да организират 
една систематична експлоата-
ция над работниците носеща 
им огромни и бързи печалби за 
сметка на работниците и техните 
семейства. 
Всичко това става възможно 
поради липсата на ефектив-
ни синдикални организации в 
сектора, както и с мълчаливото 
съгласие на държавата, ангажи-
рана с подкрепа за инвестито-
рите, но не и за работниците.

Работници блокираха 
обувна фабрика във Ветрен

Текстилният сектор в България

Текстилната промишленост в 
България е доминирана изцяло 
от частния сектор. В него са за-
ети близо 140 хил. души като 
се наблюдава лек спад в срав-
нение с предходни години. 
Бизнесът обвинява миграцията 
за намаляващия брой на заети-
те.  Миграцията е причинена от 
изключително ниските нива на 
заплащане в сектора, които не 
могат да осигурят достоен жи-
вот за работниците и те предпо-
читат да сменят препитанието, 
което, поради липса на перспек-
тива в региона, често означава и 
смяна на местоживеенето. 
В същото време, секторът става 
все по-привлекателен за инвес-
титорите именно заради нищож-
ните заплати, които получават 
българските работници, които в 
последните години паднаха под 
средните нива на заплащане в 
традиционни за сектора страни 
като Китай. 
Само за последните няколко ме-
сеца секторът беше разтърсен 
от серия конфликти. Над 150 
шивачки от Дупница предпри-
еха преки действия срещу ра-
ботодателя си, който открадна 

заплатите им и закри фирма-
та. Става дума за италианския 
инвеститор Луиджи Каприоти и 
неговата фирма Мароки Шууз 
(бившата Евро Шууз). Преди ня-
колко години две работнички 
починаха в производственото 
хале на същата фирма. Въпрос-
ният Каприоти вече е регистри-
рал нова фирма в региона и на-
ема хора. 
Няколко седмици по-късно, в 
друг град в региона, Ветрен, 
работници окупираха обувния 
цех с искане за изплащане на 
дължимите им заплати. 120 ра-
ботници, предимно жени, бяха 
съкратени без предупрежде-
ние в  началото на годината. 
Собственикът отново е  итали-
ански предприемач - Клаудио 
Соргато и дължи по няколко 
заплати и обезщетения на ра-
ботниците, като за да избегне 
задълженията си, прехвърля 
фирмата на социално слаба 
жена и бяга. Работничките от 
цеха направиха жива верига 
около сградата за да предо-
твратят опитите на изпратени 
от ръководството наемници 

да изнесат машините. 
Тези, както и десетките подобни 
случаи в сектора, ни разкриват 
мрачната картина на експлоата-
ция и частен произвол, на кои-
то стават жертва цели региони. 
Натискът на световния пазар и 
стратегията на няколко поредни 
правителства, да привличат чуж-
ди инвестиции чрез подтискане 
на заплатите, превърнаха бъл-
гарските работници в текстил-
ния сектор в едни от най-ниско 
платените в световен мащаб. 
Мизерното заплащане е съпро-
водено от прекомерно работно 
време, недостатъчно почивки, 
забрана за отпуск и лоши усло-
вия на труд. 
Държавата покровителства 
систематичната експлоатация 
в сектора и е по-загрижена 
за защитата на инвестициите 
на предприемачите, отколко-
то за съдбата на работниците. 
Те са оставени на произвола на 
частниците, които безконтролно 
се възползват от икономическа-
та стагнация в малките градчета 
и безмилостно експлоатират на-

Тема на броя: Текстилният сектор
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Права и защити в Германия

Свържете се с нас:

• Незаконно уволнение
• Обезщетения
• При бавене на заплати
• Непълно работно време
• Въвеждане на ненормиран 
работен ден
• Заплатата в трудовия до-
говор се различава от реал-
ната
• Нерегламентирана промя-
на в условията на труд
• Заплахи с дисциплинарно 
уволнение при неизпълне-
ние

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ: Практически правни 
съвети
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селението, натрупвайки огромни 
печалби. Синдикална защита 
също липсва. Текстилния сектор 
не е привлекателен за казион-
ните синдикати, поради голямо-
то текучество на работниците, 
което затруднява събирането 
на членски внос, както и поради 
липсата им на опит в синдикал-
ните борби в частния сектор. 
Този модел трябва да се разбие 
чрез цялостни мерки в сектора. 
На първо място, в шивашките 
цехове трябва да се създадат 
синдикални организации, чрез 
които работниците да започ-
нат борба за по-високо запла-
щане и по-добри условия на 
труд. За целта, заетите в секто-
ра не могат да разчитат на голе-
мите казионни синдикати, а на 
своята лична инициатива. 
Ние трябва да създадем свои, 
борбени синдикати на ниво 
предприятие. Автономен Ра-
ботнически Синдикат ще по-
могне на всеки, който реши 
да поеме тази инициатива в 
своя цех. Само чрез активен 
синдикализъм, воден от сами-
те работници в сектора, а не от 
синдикални лидери, които не са 
влизали в цеховете никога през 
живота си, ние можем да изво-

юваме достойни условия и спра-
ведливо заплащане!
На второ място, държавното 
покровителство над частни-
те експлоататори трябва да 
бъде преустановено чрез за-
конодателни мерки. В момен-
та, когато дадена фирма обяви 
несъстоятелност, според дейст-
ващото законодателство, първо 
се удовлетворяват вземанията 
на частните кредитори  - банки, 
инвеститори, акционери. След 
това се удовлетворяват взема-
нията на държавата и между-
фирмените задължения и чак 
накрая, когато всичко е оглозга-
но - тези на работниците. Тряб-
ва да бъде точно обратното. Тъй 
като вземанията на работниците 
често засягат живота на много 
семейства и социалната цена 
за забавянето им е огромна, те 
трябва да бъдат с приоритет. 
При фалит, първо трябва да 
се изплащат вземанията на 
работниците - неизплатени за-
плати, обезщетения и т. н. 
Но това не е достатъчно. Ра-
ботниците трябва да имат пре-
димство и при изготвянето на 
оздравителен план за спасява-
не на предприятието. Така пред 
тях ще се отворят вратите за 
една честа световна практика, 
при която работниците спасяват 

Най-ефективният начин да изво-
юваме по-добри условия на труд 
и по-високо заплащане е да се 
организираме заедно с нашите 
колежки и колеги. Синдикат се 
нарича обединението на три-
ма или повече работници с цел 
колективно отстояване на пра-
вата им на работното място.

Защо АРС?
Казионните синдикални федера-
ции са съсредоточени предимно 
в държавния сектор. Те избяг-
ват частния сектор тъй като там 
синдикалните борби са по-труд-
ни, а събираемостта на членски 
внос - нередовна. За разлика от 
казионните, АРС е най-акти-
вен именно в частния сектор, 
където през последните години 
успяхме да натрупаме значите-
лен опит в синдикалните бор-

би. За разлика от казионните 
синдикати, при нас не се съби-
ра членски внос от секциите. 
Когато вие създадете вашата 
секция, членския внос, който 
събирате помежду си, ще оста-
ва при вас и вие ще решавате 
за какво да бъде изразходван.  
В същото време, като част от 
АРС, вие ще получите достъп до 
цялата синдикална инфраструк-
тура, като безплатен достъп до 
юристи и икономически специа-
листи, взаимоспомагателна каса 
и всички останали инструменти 
за взаимопомощ функциони-
ращи в рамките на синдиката. 
Секциите на АРС са автоном-
ни. Това означава, че вие като 
секция ще имате пълната свобо-
да да решавате всички въпроси 
свързани с дейността на вашата 
секция, без да се съобразявате 

с изискванията на някаква син-
дикална централа. Този начин на 
работа създава предпоставки за 
водене на една гъвкава и ефек-
тивна синдикална борба в част-
ния сектор, която е непосилна 
за тромавите и бюрократични 
казионни синдикати. 

Първи стъпки
Създаването на синдикална 
организация е лесно. Доста-
тъчно е да обсъдите с ваши ко-
леги, на които имате доверие, 
възможността за създаване на 
синдикат във вашия цех. За са-
мото създаване е достатъчно 
да намерите поне още двама 
колеги или колежки, които са 
готови да се включат. Препо-
ръчително е вашите шефове 
и свързаните с тях лица да не 
научават за вашите намерения, 
защото е вероятно да опитат да 
ви разубедят. За да създадете 
секцията формално, трябва да 
организирате среща с всички 
колеги, които са заявили жела-
ние за участие. Препоръчително 
е тази среща да се случи извън 
цеха, например в някое кафене 
или в дома на някой от колегите. 
Свържете се с нас преди сре-
щата, и ние ще се погрижим да 
изпратим на тази първа среща 
опитен синдикалист, който ще 
ви помогне в организацията.  
На срещата избирате помежду 
си секретар и касиер на секци-
ята. Важно е да знаете, че чле-
новете на синдикат се ползват 
със защита от уволнение, а 
секретарят на секцията полз-
ва и допълнителна защита от 

закона, за периода в който е 
секретар плюс шест месеца 
след това. 
Членството в синдиката е ано-
нимно - вие не сте длъжни да 
разкривате имената пред ра-
ботодателя докато сами не ре-
шите, че това е наложително. В 
повечето случаи само секрета-
рят на секцията излиза с името 
си, защото той се ползва от най-
голяма законова защита, коя-
то го предпазва от евентуални 
действия на шефа срещу него. 
Той може да отиде при шефа и 
да го уведоми, че в цеха е съз-
дадена синдикална организация 
със съответния брой членове, 
но не е задължен да разкрива 
имената им. 
Към ефективен синдикализъм
Когато синдикалната организа-
ция вече е създадена, започва 
истинската синдикална дей-
ност. Тя може да има най-раз-
лични форми в зависимост от 
конкретните обстоятелства и 
придобивките, които заедно с 
вашите колеги и колежки искате 
да извоювате. Работодателят 
е длъжен да обсъжда с пред-
ставители на синдиката всяка 
промяна във вътрешния пра-
вилник на цеха. Длъжен е да 
съгласува с вас всяко съкра-
щение или уволнение, а при 
масови уволнения е длъжен 
да иска вашето разрешение. 
Когато сте членове на синдикат, 
вие имате право да изискате 
от работодателя информация 
за икономическите показатели 

Създаване на синдикална 
организация в шивашки цех

Солидарността е нашето оръжие срещу властта!

на предприятието и на базата 
на тях да поискате увеличение 
на заплатите. Можете да стар-
тирате подписка с определени 
искания, като при липса на ди-
алогичност у шефа, тя може да 
бъде подкрепена от символи-
чен или ефективен протест на 
работното място. Във всички 
ваши действия вие можете да 
разчитате на солидарност от 
другите секции на АРС в стра-
ната, които ще ви подкрепят 
по всички възможни начини. 
Като членове на синдикат вие 
получавате и правото да стар-
тирате процедура по подпис-
ване на колективен трудов 
договор (КТД). Чрез КТД вие 
можете да извоювате трай-
но увеличение на заплатите, 
намаление на работния ден, 
повече почивки, ограничава-
не на правата на шефа да на-
лага глоби, както и всякакви 
други придобивки на работно-
то място, за които се сетите.  
Опитни синдикалисти от АРС ще 
ви помогнат в изработката на 
проект за КТД и ще ви консулти-
рат през целия процес на прего-
вори с работодателя, който ще 
завърши с неговото подписване. 

Текстилният сектор в България
Тема на броя: Текстилният сектор

>>> продължава от 1 стр фалирали предприятия, след 
като собственикът е избягал и 
рестартират производството 
под свой контрол. 
Това става чрез създаването 
на работнически кооператив, 
който получава право да уп-
равлява предприятието.  По 
този начин, работниците не 
само получават шанс да въз-
становят неизплатените си за-
плати, но и запазват работните 
си места като създават перс-
пектива за отварянето на нови 
такива. Нещо повече, когато 
предприятието е управлявано 
от работнически кооператив, 
цялата печалба от него се раз-
пределя между работниците.  
А работниците - това са хората 
от района  (за разлика от шефо-
вете и акционерите, които в по-
вечето случаи живеят и харчат 
парите си на друго място) и уве-
личаването на техните приходи 
съживява цялата местна иконо-
мика. 
Държавата би трябвало не само 
да премахне пречките пред та-
къв тип инициативи, а и да ги 
субсидира, като по този начин 
може да спомогне за развитието 
на най-бедните региони в стра-
ната.

Най-ефективният начин да извоюваме по-добри  
условия на труд и заплащане е да се  
организираме заедно с нашите колежки и колеги!

На 3-4 март 2017 г., в град Килифарево, се проведе тре-
тата ежегодна национална работна среща на членове-
те на секции и симпатизанти на Автономен работниче-
ски синдикат. Срещата премина успешно, ползотворни 
дискусии, много нови задачи и високи цели стоят пред Организацията. 
Продължаваме напред, без компромиси!

Новини от АРС

С нас се свързаха работници 
от Макс Телеком, четвъртия 
мобилен оператор в България, 
които ни сигнализираха за теж-
кото положение, пред което 
са изправени. Ръководството 
и собствениците на колаби-
ращата компанията, оставиха 
150 души без заплати. Възна-
гражденията не са изплащани 
от ноември. „Разговаряхме с 
много журналисти  и всичките 

ни обърнаха гръб, защото ци-
тирам „случая Макс Телеком е 
конфликт на интереси“. Да има 
конфликт на интереси, инте-
реса на 150 български семей-
ства, 150 български граждани, 
потънали в заеми, живеещи 
на успокоителни и в тотално 
мизерия последните месеци.“  
АРС няма да остави нещата 
така, всички заплати ще бъдат 
изплатени! 

Автономен Работнически Синдикат / www.arsindikat.org

Направете първата с
тъпка. Поговорете с  

колегите си.  
Свържете се с нас: 

0878 609 886
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Шивашката промишленост е 
един от големите работода-
тели с 3865 регистрирани ши-
вашки цеха и 95 400 заети.  
Освен тях, още поне 50 хил. 
души работят при полуформал-
ни или неформални условия на 
труд - без трудов договор или 
с договори, които не отразяват 
действителната заетост като ра-
ботни часове и заплата, без со-
циално осигуряване и сигурност 
на работното място. Работи се 
както в цехове, така и надомно.

Като шивачка работя откакто 
завърших средното училище. 
Имам семейство и две деца. За 
фирмата работя от 10 години. 
Мога да обслужвам всички ма-
шини и винаги работя извън-
редно, защото заплатата все 
не стига.
Преди три години казаха, че 
ако искаме да останем на ра-
бота, трябва да взимаме работа 
вкъщи и да работим допълни-
телно. Така станах надомничка.  
Продължавам да работя вкъщи. 
Там имам две машини от фирма-
та, едната шие оверлог, а дру-
гата е обикновена шевна маши-

От седем години работя във фа-
бриката. Преди това работих в 
други фирми, но там заплаща-
нето беше още по-зле. Аз съм 
самотна майка на един син. В 
тази фабрика печелим по-до-
бре, макар и да ни плащат със 
закъснение – месец или дори 
два. Подписахме договори за 8 
часа работа на ден, но понякога 
се налага да работим по 10, 12 
часа и отгоре. Работим и в събо-
тите, случвало се е да работим и 
три съботи подред.
По закон би трябвало да рабо-
тим само 160, но на нас се съ-
бират и до 238 часа на месец.  
За допълнителните 78 часа не 
получаваме нищо. Шефовете се 
отнасят към работниците много 
зле, викат ни и ни псуват. Тряб-
ва да работиш като робот, да не 
разговаряш с никого, само да 
работиш. При това май ние из-
карваме заплатите на шефовете.
Условията на труд са много 
лоши, през лятото температу-
рата се вдига до 38-39 градуса, 
а да се пуска климатикът не е 
разрешено. Няколко шивачки 
изпаднаха в безсъзнание от 
жегата. Зимата температурата 
стига само 10-12 градуса, защо-
то парното се пуска за кратко 
сутрин и следобед.

Месечните заплати на интер-
вюираните работнички са меж-
ду 129 и 340 евро, като сумите 
включват извънредното работно 
време и премиите. Когато нямат 
поръчки и се налага да ползват 
отпуск, работничките понякога 
оставали само с 51 евро. Най-
високата заплата от 340 евро е 
изплатена за работна седмица 
от 75 часа. Надомничка получа-
ва 307 евро за 108 часа труд (18 
ч. по 6 дни седмично).

Между заплатите на шивачките 
и разходите за живот в Бълга-
рия има голяма пропаст. Една 
от индикациите за бедността на 
работничките е големият брой 
жени, страдащи от туберкулоза 
- в регионите, в които са концен-
трирани шивашките фабрики, 
както например в Югозападна 
България. Броят на туберкулоз-
но болни на 100 000 души е на-
раснал на 63 през 1996 г. и отто-
гава не е спадал до равнището 
от 1990 г.
„Българският червен кръст смя-
та, че бедността, хроничната 
безработица, лошите условия 
на живот и труд, както и недо-
хранването, са допринесли за 
разпространението на болестта 
сред най-уязвимите групи от на-
селението.“

Много семейства изцяло зави-
сят от техните трудови дохо-
ди като единствен източник на 
средства за домакинството. Ра-
ботничките често се налага да 
избират между мизерния доход 
и собственото здраве, а мени-
джърите злоупотребяват с тях-
ната зависимост и отдаденост.
Изследването показа, че най-ве-
че жените разрушават здравето 
си в а техният труд се обезце-
нява като „неквалифициран“, за 
разлика от „техническия“ или 
„физически тежкия“ труд на мъ-
жете.
Също така жените страдат от 

Изследване на Кампания „Чисти дрехи„

Разговор с Наталия, наемна работничка в шивашки цех: 
„Това е непрекъсната борба за оцеляване“

Разговор с Николина, надомна шивачка:

Над 3865 цеха и 140 000 заети 
в шивашката ни промишленост 

Жените съставляват 
около 86%  

от работната сила  
в сектора

Работни места с толко-
ва ниско заплащане  

създават бедност, вмес-
то да я намаляват

„Колективното отстояване на правата 
може да се окаже най-ефективният начин  

за подобряването на условията на труд 
и заплащането на работниците в сектора“

90% от шивашкото про-
изводството е за износ 
Относителният му дял 

от общия износ на стра-
ната е 25%

Промишлеността е съсредото-
чена в югозападната и централ-
ната южна част на страната, като 
в някои региони е единствен 
източник на работа. Повече от 
80% от шивашките предприятия 
са собственост на българи.
Шие се предимно на ишлеме и 
като подизпълнители на турски, 
гръцки и западноевропейски 
фирми. Много известни евро-
пейски марки и търговски вери-
ги продават дрехи, произведени 
в България.
Независимо от това, че отрасъ-
лът със своите работни места 
и износа допринася сериозно 
за националната икономика и 
снабдява повечето европейски 
марки, заетите в него 140 хил. 
работници мизерстват. Сред тях 
най-бедните са около 30 хил. на-
домни работнички, често маме-
ни и подлагани на всевъзможни 
незаконни практики.
Отрасълът е прочут с безкрай-
ните си правонарушения и ос-
къдното заплащане.

Заплати

Извънреден труд срещу 
минимално заплащане

За да изпълнят своята норма, 
работничките редовно работят 
извънредно, но извънредният 
труд не се заплаща по-високо. 
Някои от интервюираните по-
твърдиха, че не могат да изка-
рат минимална заплата, ако не 
работят извънредно. Също така 
обясниха, че не биха си позволи-
ли да отказват извънреден труд 
- от страх да загубят работното 
си място. Освен това, имат нуж-
да от всеки лев допълнително.
Всички работнички, с които сме 
разговаряли, имат завършено 
средно или средно специално 
образование. Започнали рабо-
та в отрасъла поради липса на 
други възможности и семейни 
ангажименти.

Работя там, защото в града 
няма друга работа
Когато започнах, подписах тру-
дов договор със заплата от 600 
лева, тъй като имам завършено 
специално образование, не съм 
неквалифицирана.
В края на краищата получавах 
по 400 лева. Удържаха ми все-
възможни глоби, например за 
късно връщане след обедната 
почивка, за разговори с колеж-
ките и за това, че съм взела 10 
дни неплатен отпуск. Не ме бяха 
предупредили за това.
Когато се оплакваш, ти казват: 
„А защо не си ползвала годишен 
отпуск?“ Те уволняват когото си 
искат като принуждават жените 
да подпишат, че напускат добро-
волно. Заплашват ни със съд.
Произвеждаме за известни 
марки като Zara, Levi’s и H&M. 
Нашият шеф постоянно повта-
ря, че сме европейска фирма с 
европейски стандарти и запла-
щане. Направо цинизъм! Но не 
мога да рискувам да остана без 
мижавата си заплата и да свър-
ша на улицата. Затова си трая и 
не казвам нищо, дори да ме екс-
плоатират и унижават.
Живея с майка си, която е ин-
валид и получава 125 лева 
пенсия. Все пак имам на кого 

да оставям детето си, до-
като работя 12 часа на ден. 
Вкъщи се връщам уморена.  
Не си спомням кога за послед-
но гледах филм или бях на те-
атър, не излизам с приятели 
на ресторант или кафене, това 
остава мечтата ми.
Заплатата ми едва стига да по-
кривам основните разходи: 
вода, ток и храна. 
През отпуската работя за фир-
мата вкъщи, зашивам ципове на 
панталони. Парите все не дос-
тигат. Благодарна съм на моите 
колежки за помощта им: те ми 
дават дрехи за детето да ги из-
носи.
Моят живот е труд и грижи за 
майка ми и сина ми. Нямам ли-
чен живот. Ако бях сама, щях да 
замина за Испания, но трябва да 
се грижа за семейството.
Живея с надеждата, че няко-
га животът ми ще се промени, 
че ще взимам заплата, каква-
то заслужавам за този тежък 
труд. 
Бих искала да работя по 8 часа 
на ден, да ходя на почивка, на 
кино или театър. И майка ми, и 
синът ми по-често да се усмих-
ват.

на. Обикновено шия по две-три 
неща в зависимост от модела. 
В момента сме затрупани с ра-
бота, затова работя почти дено-
нощно. 
Изкарвам 500-600 лева, но 
това означава да не спя пове-
че от 4-5 часа. 
Денят ми изглежда така: ста-
вам в 6:30, пием кафе с моя съ-
пруг, изпращам малкото дете на 
училище, слагам нещо да сготвя 
и сядам да шия. Работя целия 
ден, без обедна почивка. Към 
16 ч. пия едно кафе и продъл-
жавам да работя до 20 ч., когато 
всички се събираме за вечеря. В 

недостиг на лично време, стрес 
и сексуален тормоз. 

Безплатни трудово-правни консултации: 

bgworker.eu

21:30 ч. продължавам да работя 
до 1-2 ч. през нощта. В известен 
смисъл съм доволна, защото си-
нът ми е студент. Мъжът ми из-
карва малко – по 300 лева, той 
работи като пазач.
В България животът е тежък и 
много скъп. Въпреки това оби-
чам професията си на шивачка. 
Това е моят живот. Мечтата ми 
е да получавам повече пари за 
труда си, за да не работя тол-
кова много, да имам социално 
осигуряване, да мога да купя 
това-онова и да ходя на зъбо-
лекар, когато имам нужда.

“По професия съм счетоводителка. Тъй като такава ра-
бота няма, налага се да шия. Тук хората са като роботи. 
Няма почивка. Нервите са опънати, очите - развалени.”

Автономен Работнически Синдикат / www.arsindikat.org

Части от международното изследване Кампания “Чисти дрехи”`, 
проведено в 10 страни от Източна Европа през 2013 г. и публику-
вано през 2014 г.. Във всички изследвани страни, с изключение на 
истанбулския регион и Хърватска, най-ниските нетни заплати не по-
криват и 30% от жизнените разходи. 
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Експлоатация в строителния 
бизнес

Вие сте засегнати?
Вашата заплата е по-малка от 
тази, която ви беше обещана?

Вашата заплата намалява всяка 
седмица?

Вие не сте нает от голяма ком-
пания, а от подизпълнител?

Тогава започнете да си запис-
вате часовете, които изработ-

вате всеки ден и помолете един 
колега, да се подпише ако е 

възможно. Тази документация е 
важна за доказване на правото 

ви на заплата. Вашето право 
на заплащане има срок в който 
изтича, така че трябва бързо да 
се обърнете към синдикат или 

адвокат.

Звучи ли ви познато?
Условията на безопасност на 

труда са лоши.
Местата, в които трябва да спи-
те след работа са твърде скъпи 

и мръсни.

Помощ за българите работещи в 
строителния сектор в Германия

Кампания „Работници зад граница”

Саботаж е всяко действие, кое-
то попречва на нормалната ра-
бота на дадено предприятие . 
Саботажът е целенасочена по-
вреда на индустриални машини 
от работниците, умишлено за-
бавяне на работния процес или 
просто напускане на работното 
място по време на работа. Са-
ботажът е инструмент  с който 
работниците по цял свят се бо-
рят за справедлив живот и за-
плащане. 
Неговата цел е да подпомогне 
стачни действия или да намали 
продуктивността на даденото 
предприятие с цел по-малка пе-
чалба за шефовете. 
Саботажът е най-лесният и дос-
тъпен начин за противодействие 
от работниците срещу капита-
листическите експлоататори.  

Временни договори и догово-
ри на половин работен ден

Когато целят да намалят раз-
ходите си при съкращения, ра-
ботодателите често използват 
преназначаването на временен 
договор или договор на четири-
часов работен ден. 
Така работниците губят обез-
щетението си при прекратяване 
на договора, губят пълното си 
обезщетение за безработица 
(при четиричасов договор) или 
изобщо не получават обезщете-
нието (при временен договор). 
Така работниците губят и пъл-
ния размер на социалните си 
осигуровки - в първия случай 
заради срока на обезщетението 
за безработица от НОИ, а във 
втория случай заради сумата, 
която реално получават, която 
се определя от размера на тру-
довото възнаграждение описан 
в договора, което често е под 
размера на минималната работ-
на заплата.

Не преподписвайте нови тру-
дови договори и допълнител-
ни споразумения под натиск 
от работодателя!
Незабавно извикайте на про-
верка Инспекцията по труда! 

Това става лесно като просто 
подадете сигнал до местното 
подразделение на Инспекцията. 
Сигналът може да е анонимен. 
Не се притеснявайте да викате 
инспекторите толкова пъти, кол-
кото е необходимо. Те са задъл-
жени по закон да направят про-
верка при всеки сигнал. 

Непълно работно време
Друга честа тактика на работо-
дателите за спестяване на раз-
ходи е въвеждането на непълно 
работно време. Законът им дава 
това право, но те са длъжни да 
спазват следните ограничения:
 - непълното работно време 
може да бъде въведено за не 
повече от три месеца в рамките 
на една календарна година
- въвеждането му трябва да е 
съгласувано със синдикалните 
организации във фирмата, ако 
съществуват такива
- непълното работно време не 
може да бъде по-малко от по-
ловината на пълното работно 
време. 

Въвеждане на ненормиран 
работен ден

При въвеждането на ненорми-
ран работен ден, работникът е 
длъжен да продължава работа 
след края на работния ден, като 
за това не му се заплаща до-
пълнително, освен в случаите, 
когато работата се извършва в 
празнични дни. Допълнителните 
часове в делнични дни се ком-
пенсират с допълнителен от-
пуск. Няма законово изискване 
дните отпуск да съответстват 
на изработените допълнителни 
часове, но те не могат да бъдат 
по-малко от 5 работни дни.

Заплатата в трудовия договор 
се различава от реалната

Масова практика на работода-
телите е да вписват размер на 

заплата в договора на работни-
ка, която не отговаря на парите, 
които реално получава. Това се 
прави с цел избягване на пла-
щане на данъци от страна на 
работодателя. По този начин, 
работникът е ощетен, защото 
губи част от парите за социал-
ното си осигуряване. Ощетен е и 
защото осигуряването на по-ни-
ска заплата означава по-ниско 
обезщетение при напускане на 
работа и по-ниско обезщетение 
за безработица. Също така, ра-
ботникът получава по-труден 
достъп до кредитиране, тъй като 
банковите институции използват 
за база работната заплата, впи-
сана в договора, когато реша-
ват условията за отпускане на 
кредит. Укриването на социални 
плащания от страна на работо-
дателите има и социален ефект, 
тъй като водят до недофинанси-
ране на пенсионната система и 
влошаване на социалните функ-
ции на държавата, като образо-
вание, здравеопазване и т. н.

Граждански договори
При тях, осигурителната и да-
нъчна тежест пада върху работ-
ника. Освен това, работниците 
на граждански договор не полу-
чават същата защита и обезще-
тения предвидени в Кодекса на 
Труда, каквато получават работ-
ниците на редовни договори.

Нерегламентирана промяна в 
условията на труд и заплахи с 
дисциплинарно уволнение при 

неизпълнение  
Сигнализирайте Инспекцията по 
труда и НАП. Със сигурност са 
налице данъчни и осигурителни 
нарушения.

Обезщетение за неизползван 
платен годишен отпуск

При прекратяване на трудовото 
правоотношение работникът 
има право на парично обезще-
тение за неизползвания пла-
тен годишен отпуск за текуща-
та календарна година, както и 
за предходни години, правото за 
които не е паднало по давност. 

Обезщетение за неспазено 
предизвестие

Ако ви уволнят, без да ви пре-
дупредят предварително според 
установеното в договора ви пре-
дизвестие (обикновено 1 месец), 
работодателят ви дължи едно 
брутно възнаграждение за не-
спазения срок на предизвес-
тието.

Незаконно уволнение
При незаконно уволнение вие 
имате право на обезщетение 
от работодателя в размер на 
брутното ви трудово възна-
граждение за времето, през 
което сте останали без рабо-
та поради това уволнение, но 
за не повече от 6 месеца. Ако 
през това време сте работили 
по-нископлатена работа, рабо-
тодателят е длъжен да ви плати 
разликата. В случай на неза-
конно уволнение, не забравяй-
те, че трудовите дела са без-
платни.

Оспорване на законността на 
уволнението

Имате право да оспорвате за-
конността на уволнението пред 
работодателя или пред съда и 
да искате:
1. признаване на уволнението за 
незаконно и неговата отмяна;
2. възстановяване на предишна-
та работа;
3. обезщетение за времето, през 
което сте останали без работа 
поради уволнението;
4. поправка на основанието за 
уволнение, вписано в трудовата 
книжка или в други документи.

Почивки в работния ден
Имате право на една или повече 
почивки по време на работния 
ден. Работодателят е длъжен 
да ви осигури почивка за хра-
нене, която не може да бъде 
по-малко от 30 минути. Почив-
ките не се включват в работното 
време.

При бавене на заплати
- Подайте сигнал в Инспекция по 
труда и НАП.
- Обединете се с други работ-
ници. Създайте синдикална 
организация, ако все още ня-
мате такава. Организирайте 
протест, символична и/или 
ефективна стачка
- Подайте заявление за прекра-
тяване на трудовия договор по 
вина на работодателя (бавене 
на трудово възнаграждение). В 
този случай работодателят ви 
дължи не само изплащане на 
дължимите заплати(със закон-
ната лихва.), но и обезщетение в 
размер на една работна заплата 
плюс обезщетение за неизполз-
ван платен годишен отпуск. 
- Потърсете си правата по съде-
бен път 

При престой и производстве-
на необходимост

За времето на престой не по 
вина на работника той има пра-
во на пълното си трудово възна-
граждение.
За времето, през което работ-
никът е изпълнявал друга ра-
бота поради производствена 
необходимост, той получава 
трудово възнаграждение за 
изпълняваната работа, но не 
по-малко от брутното възна-
граждение за основната си 
работа.

При некачествена продукция
При производство на напълно 
негодна продукция по вина на 
работника или служителя тру-
дово възнаграждение не му се 
заплаща.
Когато по вина на работника или 
служителя продукцията отгова-
ря частично на установените из-
исквания за качество (частичен 
брак), размерът на трудовото 
му възнаграждение се намалява 
съобразно годността на продук-
цията.
При производство на негодна 
продукция не по вина на ра-
ботника или служителя, той 
има право на трудово възна-
граждение като за годна про-
дукция.

Ако можете – направете снимки!
Започнете борба за по-добри 
условия заедно с други хора 

във вашата ситуация!
Започнете борба със синдиката 
FAU за вашите пари и достойн-

ство!
Ние организираме място за спа-
не, преводачи, юристи, инфор-
мационни събития, посещаваме 

властите с нашите членове, 
както и разработваме стратегии 
за водене на трудови спорове.
 Проявете солидарност, 

организирайте се!

Като част от кампанията на АРС – „Работници зад граница“, наши-
те преводачи, съвместно с приятелските ни организации в различ-
ните европейски страни, започнаха работа по превод на материали 
свързани с експлоатацията на работници-мигранти. Представяме ви 
кратката листовка на немския анархосиндикат FAU предназначена 
за работниците в строителния сектор в Дрезден и региона.  Листов-
ки на български език можете да намерите и на място, в клубовете на 
FAU в Германия. 

Саботажът е най-бързата и лес-
на тактика на класовата борба. 
Той не цели ощетяване на дру-
гите работници, а напротив, да 
спомогне за отхвърлянето на 
робството на наемния труд, на-
лагано ни от доминиращата ико-
номическа система. С помощта 
на саботажа могат да се постиг-
нат основните цели на работни-
ческото и синдикално движение 
а именно намаляване на работ-
ния ден и честно и достойно за-
плащане за всички работници 
независимо от длъжността, коя-
то заемат.
Саботажът е първата стъпка по 
пътя към социалната револю-
ция, свалянето на капитализма 
и властта и взимането на произ-
водството в наши ръце.

Съпротива

Практически правни съвети
Какво можете да направите срещу най-често използваните хватки на работодателите

Контакти в Германия:

Адрес 
FAU синдикат Дрезден

Рудолф-Леонард-Щрасе 39 / 
Rudolf-Leonhard-Straße 39

01069 Дрезден
Имейл faudd@fau.org

Уебсайт www.dresden.fau.org
Телефон 0151 4141 4360

Автономен Работнически Синдикат е независима организация, която не се финанси-
ра от фондации, политически партии или благородни бизнесмени.  Свържете се с нас, 
за да ви помогнем да се организирате и отстоявате правата си на работното си място.  
www.arsindikat.org       arsindikat@gmail.com                   0878 609 886                0878 795 023
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Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция
През март 1917 г. в цяла Ру-
сия спонтанно възникват над 
600 различни съвета (органи 
на пряка демокрация). За свик-
налите да третират „руски-
те мужици” като дълбоко зас-
пала робска маса, способна 
най-много на изблици на „без-
смислен и безпощаден бунт”, 
който бързо угасва, случващо-
то се е шокиращо – народът 
демонстрира неочаквана зря-
лост и желание да живее друго-
яче. Към октомври съветите 
са близо 1500, все по-осъзнати 
като опозиция на Временното 
правителство. В тях отнача-
ло преобладават меншевики и 
есери (социалисти-революцио-
нери), не след дълго се включ-
ват и анархисти, тоест все 
подчертани привърженици на 
социалистическите идеи. На-
стъпва т. нар. „двувластие”, 
борба между централизма и 
анархическото по дух народ-
но самоуправление. Институ-
ции и комисари на двете вла-
сти се дублират и сблъскват 
за надмощие. Радикалните 
сили (анархисти, леви есери, 
по-късно и болшевики) издигат 
лозунги за премахване на това 
двусмислие чрез разпускане на 
правителството и предаване 
на цялата власт на Съвети-
те. С това не са съгласни „уме-
рените социалисти” (десни 
есери и меншевики), те остро 

възразяват и предлагат дру-
го – повече социалисти на ми-
нистерски постове.

На 1 март Петроградският 
съвет издава Заповед №1, коя-
то обявява демократизация на 
армията. Предназначена само 
за Петроградския гарнизон, тя 
обаче стихийно е възприета 
от цялата войска. Основното 
в заповедта е отмяна на еди-
ноначалието, като в качест-
вото на единствена легитим-
на военна власт са утвърдени 
войнишките комитети; до на-
чалото на месец май войниш-
ките и моряшките комите-
ти наброяват около 50 000, в 
които членуват близо 300 000 
души делегати от взводове, 
роти, батальони, полкове. Зна-
чителна революционна сила 
става Централният комитет 
на Балтийския флот. Съвсем 
разбираемо, комитетите спи-
рат настъпателните опера-
ции, преминават към „отбра-
на без провокации”, към герман-
ските и австро-унгарските 
позиции вместо снаряди и кур-
шуми летят позиви с покана и 
„противниковите” войници да 
сторят същото, да не мрат 
за интересите на „кръвопийци-
те със златни пагони”. Времен-
ното правителство се опит-
ва да противодейства на „раз-
ложението на фронта”, като 
формира доброволчески „удар-

ни части” („революционни”) и 
офицерски организации.

Още преди това, на 19 
март, Временното правител-
ство вече се е „простреляло в 
крака” с програмата си за про-
дължение на войната „до побе-
да”. Последното очевидно не 
среща въодушевление, нито на 
фронта, нито в тила.

В тила тече стихийно об-
разуване на фабрично-заводски 
комитети за работнически 
контрол над производството. 
Към октомври 1917 г. те кон-
тролират 50-те основни про-
мишлени центъра на страна-
та. Рязко расте броят на проф-
съюзите. Появяват се и сел-
ски съвети, но заради съслов-
ни предубеждения до 1918 г. 
те провеждат конгресите си 
отделно и имат собствена 
структура.

През цялата 1917 г. систе-
мата на Съветите е доста ха-
отична – освен Съвети на ра-
ботническите и войнишки де-
путати и Съвети на селските 
депутати, по места същест-
вуват Съвети на военните 
депутати, Съвети на моряш-
ки и офицерски депутати, Съ-
вети на безимотните селяни, 
Съвети на казашки депутати, 
Съвети на селските кметове, 
Съвети на трудовата интели-
генция, дори екзотики от рода 
на „Съвет на революционното 

дворянство”, обявил като при-
мери за подражание на руска-
та аристокрация фигури като 
декабристите, Лев Толстой, 
Бакунин и Кропоткин. Този Съ-
вет обаче бързо се разпада, 
от една страна неразбран от 
народа, а от друга – не събира 
достатъчно участници. Обща-
та черта на иначе разнород-
ните Съвети е, че в тях не са 
представени имотните класи, 
които дотогава са абсолют-
но мнозинство във всяка Дума. 
Съветите са подчертано со-
циалистически, със силно при-
съствие на анархисти.

На 23 март фабричните ко-
митети налагат на собстве-
ниците на предприятията въ-
веждането на 8-часов работен 
ден.

На 27 март Съветът от-
правя призив към народите 
по света да сключат мир без 
анексии, който отеква сред 
войниците – през април се 
стига до войнишки бунтове 
във Франция.

През март Временното пра-
вителство признава правото 
на поляците и финландците на 
независимост. Демонстрации 
за независимост на Украйна 
разтърсват Киев. Арестуван 
е бившият цар и семейство-
то му.

Императрицата Алексан-
дра Фьодоровна в писмо до 

мъжа си от 2 март изразява 
надежда, че „двете змии – Ду-
мата и революционерите – ще 
си изядат една на друга глави-
те”.

Съветите усещат своя-
та сила  и най-вече, несъвмес-
тимост с правителството – 
член на Изпълкома на Петрог-
радския съвет направо заявя-
ва, че Съветът може да разпус-
не Временното правителство 
за 15 минути с един телефон. 

Изпълкомът „общува с” (на 
практика – контролира) Вре-
менното правителство чрез 
създадената през март Кон-
тактна комисия, но паралелно 
образува редица комисии, дуб-
лиращи министерствата – ко-
мисии по железниците, поща-
та и телеграфа, продоволст-
вието, финансите; назначени 
са комисари в щаба на Главно-
то командване и във фронто-
вите командни щабове.

Целият този „хаотичен” 
процес на съветизация при-
тежава потенциал за уста-
новяване на радикална пряка 
демокрация в страната, но 
е прекъснат от преврата на 
болшевиките през октомври 
1917 г. – началото на контра-
революцията в Русия, която 
побеждава през март 1921 г. 
със смазването на Кронщад-
ската република. •

Николай Теллалов
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Руската революция
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» » » продължава от миналия брой

В началото, когато държавно-
капиталистическата класа 
се консолидира в борба с всич-
ки останали класи и партии, 5 
години след революцията – по 
мнението на един безспорно 
авторитетен свидетел, – въ-
преки цялата си архиреволю-
ционност, болшевиките са съх-
ранили напълно бюрократич-
ния апарат на самодържавие-
то от 1 300 000 души, като 
само са го разкрасили с „кому-
нистически” етикети, запаз-
вайки цялата му уродливост, и 
са прибавили нови 200 000 па-
разити. Това изтъква Ленин в 
последните си „лебедови” ста-
тии: Как да реорганизираме 
Рабкрин? и По-добре по-малко, 
но по-добре.

Още в 1918 г., в безбройни-
те си подготвителни записки 
към статията Поредни задачи 
на съветската власт въпрос-
ният Ленин е поискал да се по-
вишат заплатите на буржоаз-
ните учени и специалисти 4, 8 
или 16 пъти в сравнение с тези 
на средния работник (6000 руб-
ли годишно). Срещу недовол-
ството на работниците той 
дава обяснения за тази непопу-
лярна мярка, като акцентира 
върху нейния временен харак-
тер: една година, дори шест 
месеца. След известно време 
нагоре започват да подскачат 
и заплатите на нашите „здра-

ви, партийни другари”, после 
на военните „спецове”, на че-
кистите и т. н. Частични дан-
ни се намират в отчетните 
доклади и речите на блестя-
щия ученик на Улянов – Йосиф 
Джугашвили-Сталин, както и 
в съчиненията на партийната 
опозиция, оглавявана в различ-
ни моменти от Троцки, Каме-
нев, Зиновиев, Бухарин и други 
последователно и регулярно 
„оземлени” по-късно съратни-
ци. От тогава този процес не 
е спирал.

През 1961 г. например, по 
данни от статистическите 
годишници, чрез сложни из-
числения и сравнения може да 
се установи, че бюрокрация-
та с армията и полицията са 
наброявали вече 21 милиона. 
(Скулпторът Ернст Неизвест-
ни пише, че само от агитпро-
па на СССР може „да се нагруха” 
една средна европейска стра-
на!) При запазване на тези без-
прецедентни темпове на „рас-
теж” съветските социолози 
твърдят в броевете на списа-
ние „Проблеми на мира и социа-
лизма”, че към 1980 г. цялото 
активно население на „страна-
та на строящия се комунизъм” 
няма да стигне за извършване 
на подобна народополезна дей-
ност! Пак по същото време, 40 
години след тъжните ленински 
констатации, тогавашният 
класик на марксизма, верен ле-
нинец и вожд на „съветските 

народи” Н. С. Хрушчов скромно 
признава, че апаратът на Ми-
нистерството на земедели-
ето по нищо не се различавал 
от… стария царски апарат.

По сведения от 1970 г. в кни-
гата на дисидентстващия ре-
форматор на държавния капи-
тализъм Рой Медведев „За со-
циалистическата демокрация” 
пише: не е тайна, че разликата 
между заплатите на низшите 
служещи и висшите началства 
в различните учреждения, в за-
висимост от ранга им, се опре-
деля с пропорции от 1:10, 1:50, 
1:100, без да се включват в це-
ната безбройните съвмести-
телства, добавки, привилегии, 
разходи по прислугата, секре-
тарките, шофьорите, пред-
ставителните разходи и т. н., 
и т. н., които идват от безот-
четните фондове и „безплат-
ни обслужвания”. За да създаде 
известна бегла представа за 
„сладкия живот на пролетар-
ските” вождове, Рой Медведев 
привежда разказа на пожелал да 
запази анонимност „деятел на 
изкуствата”. При прием у едно-
го от заместниците на минис-
тър-председателя Косигин, по 
време на обеда, към всеки от 
многобройните гости „деяте-
ли на изкуствата” бил прикре-
пен отделен келнер – нещо, кое-
то едва ли са си позволявали 
самодръжците на Русия.

На другия полюс е мизери-
ята. Ако бъдат сравнени над-

ниците на двадесетина кате-
гории работници и цените на 
няколко десетки артикула от 
първа необходимост за предво-
енния месец юли на 1914 г., кои-
то се намират в приложения-
та към книгата на Джон Рийд 
„Десет дни, които разтърси-
ха света”, с днешните надници 
и цени в „Съветска” Русия все-
ки, познаващ елементарните 
аритметични действия, може 
да установи самостоятелно, 
че след близо шест десетиле-
тия „социализъм” руските про-
летарии са станали АБСОЛЮТ-
НО по-бедни от дядовците си в 
Романовската империя. А спо-
ред данни в статията „Криза 
на комунизма няма” на съвет-
ския икономист Евгений Варга, 
поместена в броевете на спи-
сание „Комунист” от 1957 г., 
те живеят върху по-малко ква-
дратни метри жилищна площ 
в градовете в сравнение с ква-
дратурата, с която са разпола-
гали през 1913 г. (Землянките 
и сламените хижи, които път-
ниците могат да видят и днес 
от прозорците на влаковете, 
са вън от официалните ста-
тистики.)

VIII. Кривата на 
класовата структура 
на „социалистическото” 
общество

В статия на съветски иконо-
мисти, публикувана в юлска-

та книжка от 1962 г. на спи-
сание „Вопросы экономики”, 
се отбелязва, че кривите на 
разпределение на „национал-
ните” доходи между различ-
ните социални категории в 
СССР и САЩ имат еднакви по 
форма графики. В анализите 
на статистическите данни 
те са използвали същия мате-
матически апарат и са ДОКА-
ЗАЛИ, че КЛАСОВАТА СТРУК-
ТУРА на двете свръхсили е 
ЕДНАКВА. Единственото оп-
равдание на този чудовищен 
социален факт „съветските 
учени” намират в бръщолеве-
нето, че отечествените па-
разити и сибарити произли-
зали от народа, принадлежали 
му и всяка вечер си лягали с… 
мисълта за него.

Въпросът за КЛАСОВАТА 
СТРУКТУРА и СОЦИАЛНОТО 
НЕРАВЕНСТВО между проле-
тариата и „новата класа” и 
техните взаимоотношения и 
борби е кардинален въпрос на 
настоящето и бъдещето на 
„социализма”. Той чака своите 
сериозни изследователи и ни-
кой истински учен няма право 
да го отлага за времето, кога-
то днешната господстваща 
класа от експлоататори ще 
бъде заставена да даде от-
чет за това колко е струвала 
на обществото. Километрич-
ната сметка трябва да се 
подготви още днес, като не 

» » » продължава на страница 10
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се пропуска нито едно перо – 
от неравенството в доходи-
те и материалното потреб-
ление до това в разпределе-
нието и потреблението на 
информация. Защото в по-
следната четвърт на ХХ век 
информационният глад става 
не по-малко страшен от физи-
ческия за настоящето и бъде-
щето на народите!

Усмирителната ризница на 
това антагонистично обще-
ство е военно-полицейската 
диктатура на държавнокапи-
талистическата класа над 
пролетариата. Арабската 
приказка за „отмирането на 
държавата” вече не се разказ-
ва от Шехерезадите по „диа-
мат” и „истмат”. Огромният 
октопод на държавата е об-
хванал в пипалата си целия об-
ществен организъм. Той раз-
полага с всички средства за 
масово въздействие, с цяла-
та икономика и в добавка с 
най-мощната репресивна ма-
шина в света: тримилионна 
тайна и явна полиция, четири-
милионна армия, съдилища, за-
твори и концлагери. Мащаби-
те на задушаване, смазване 
и унищожение на недоволни-
ците и бунтовниците са не-
познати в световната исто-
рия. Десетилетия наред ръс-
тът на „съветските” народи 
остава непроменен, въпре-
ки тримилионния им годишен 
прираст! По данни на статис-

тическия годишник за 1969 г. 
жените в СССР са с 27 мили-
она повече от мъжете! На 
фронтовете на така нарече-
ната „отечествена” война са 
загинали седем милиона вой-
ници, сред мирното населе-
ние жертвите са по равно за 
двата пола. ЛИПСВАТ ДВАДЕ-
СЕТ МИЛИОНА МЪЖЕ, макар 
че в „съветските” концлагери 
и затвори са загивали и жени! 
Такава е равносметката от 
„конструктивната дейност 
на народната държава”! През 
десетилетията на своето 
кърваво съществувание тя 
създава още една класа, чий-
то прототип може да бъде 
открит в древния Египет или 
в робовладелския Рим. Това 
е многомилионната класа на 
робите – концлагеристи, ка-
торжници и заточеници, с чи-
ято история, същност и тра-
гична съдба все още никой от 
благовъзпитаните и многоу-
чени историци, икономисти и 
социолози на нашия „хуманен” 
век не се е заел!

IX. „Съветският” 
империализъм – износител 
на „революции”

При определено ниво на про-
мишленото развитие, нат-
рупване на военна мощ и про-
мяна в съотношението на си-
лите върху международната 
арена, държавният капитали-
зъм (подобно на частномоно-
полистическия) поражда екс-

панзия, войни и стремеж към 
световно владичество. Раж-
да „съветски” империализъм, 
който е продължение на въ-
трешната политика на зав-
ладяване на властта и при-
вилегиите, на установяване 
на отношения на господство 
и неравенство и законода-
телното им закрепване с по-
мощта на терористическия 
апарат на държавата. Наред 
с това, този империализъм е 
продължение на царския. Още 
„сменовеховецът” Устрялов – 
идеологът на „възвръщен-
ството” – забелязва тази за-
висимост между вътрешна-
та и външната политика, раз-
бира същността на почерве-
нелия „Трети Рим” и съветва 
белогвардейската емиграция, 
ако иска действително да по-
стигне своите старозавет-
ни цели, да се завърне в Русия 
и под болшевишките флагове 
да работи за каузата на вели-
коруския ИМПЕРИАЛИЗЪМ.

Инструмент на импери-
алистическата политика и 
експанзия на държавния капи-
тал и на неговата диктатура 
става най-голямата армия в 
света – Червената. Нейните 
първи действия са насочени 
към възстановяване на Цар-
ската империя, смазване на 
антиколониалните въстания 
и унищожението на цели на-
роди. Методите на създава-
нето на „съюза на съветски-
те социалистически републи-
ки” приличат поразително на 

тези на Иван Грозни и други-
те самодръжци. Русия се пре-
връща от тюрма в гробница 
на народите.

Следващата крачка към 
разширяване на „съветската” 
империя, която съхранява ве-
ковната претенция да бъде 
наследница на Рим, е направе-
на в края на Втората светов-
на война. Резултат от импе-
риалистическите противо-
речия между великите сили и 
техните стремежи към воен-
но ликвидиране на конкурен-
тите в борбите за господ-
ство, тази война завършва с 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИ МИР. 
В Техеран, Москва, Потсдам 
и Ялта разбойниците от Ва-
шингтон, Москва и Лондон 
сключват договора за най-го-
лямата сделка в човешката 
история. Стока става цели-
ят следвоенен свят. Всеки от 
империалистическите маро-
дери получава според „тояга-
та”, „кесията” и „труда” си в 
тази касапница. Светът е по-
делен между тях съобразно 
стопанската им мощ, опре-
делена от произведените ми-
лиони тонове стомана, чугун, 
въглища и петрол и кореспон-
диращата военна мощ. „Нова” 
Русия получи едно стомилион-
но колониално население в Из-
точна Европа. Сменовехове-
цът Устрялов се оказва прав. 
Към заграбените през 1939-
1940 г. в съгласие с Хитлер по-
ловин Полша, Молдавия и три-
те Прибалтийски републики, 

водачите на „великите демо-
крации” Рузвелт и Чърчил пре-
дават на палача, заел овакан-
тения трон на Романовци, на-
родите на останалата част 
от Полша, Чехословакия, Ун-
гария, България, Румъния, Ал-
бания и в добавка по една чет-
върт от Германия и Австрия. 
Югославия, съобразно записа-
ното върху прословутата ци-
гарена кутия, е поделена по 
на 50%. Така от пепелищата 
на Втората световна война 
се ражда ВТОРАТА ПЕРИФЕ-
РИЯ на „Съветската” империя. 
Останалите 5/6 от света 
трябва да бъдат неоспорвана 
„сфера на влияние” на Западни-
те лешояди и преди всичко на 
американските капитали.

Създадена в епоха на кру-
шение на класическия колони-
ализъм, тази империя носи на 
господарите си от Москва 
колониални печалби, изтръг-
вани с конкистадорски мето-
ди. Те позволяват да се уско-
ри развитието на метрополи-
ята, но заедно с това приба-
вят към класовата противо-
положност между номенкла-
турата и пролетариата още 
една – между центъра и нова-
та колониална периферия. Ро-
дена в насилия, грабеж и кръв, 
държавнокапиталистическа 
Русия НОСИ В УТРОБАТА СИ 
СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ. •

юли-август 1973 г., бежански 
лагер Падричано, Италия, 

с допълнения от януари 2017 г.
(Следва)

СТО ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Руската революция
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ДА СЕ ЗНАЕ

Декларацията на един анархист
К О Я Т О  Н Я М А  Д А  П О З В О Л И  Н И К О М У  Н И К А К В И  П О С М Ъ Р Т Н И  С П Е К У Л А Ц И И
Ботев и Левски загинаха. За-
гина и цял легион от знайни 
и безименни БОЙЦИ НА СВО-
БОДАТА. Те загинаха за една 
химера. За една безсмисле-
на химера – Народа (с глав-
на буква). Защото, ако на-
родът беше Народ, нямаше 
да позволи на „елитите” да 
се гаврят посмъртно с тях. 
Щеше да разкъса венците 
на сганта от президенти, 
претенденти за престола, 
министри и парламенти. Ня-
маше да остави безнаказа-
ни всевъзможните фатмаци 
и техните началства с лам-
пази и акселбанти да рази-
грават комедията на риту-
ални „тържествени зари” и 
„рапорти за падналите”, кои-
то се оказват налице сред 
маскираните по „ботевски” 
гвардейци. Нямаше да поз-
воли на професионалните 
лъжци от медиите и амво-
ните да го мамят, нито да 
слуша кощунствените речи 
на политическите мошени-
ци и подлеци и циничната 
подигравка с идеалите на 
загиналите. Щеше да смък-
не окачените им портрети 
от „офиси” и кабинети на 
властници, „бизнесмени” и 
мафиоти.

Но „мълчи народът”, „залю-
лян в робската си люлка” от 
верующи фарисеи и фалшиви 
безбожници, които се кръс-
тят, целуват кръста (а ако 
трябва, „биха целували и по-
надолу”) и мазната ръка на 
тези, които го продадоха – 
братята на Юда, синовете 
на Лойола и шпионите на 
„Сигуранцата” от „Светия” 
синод…

И ВЪПРЕКИ ВСИЧКО и на 
пук на всички филистери и 
„реалполитици”, през целия 
си живот аз бях и си оста-
нах АНАРХИСТ или по-точно 
АНАРХОКОМУНИСТ. И се гор-
дея с това, че ще остана та-
къв и след смъртта си. Като 
анархокомунист, аз поемам 
върху си отговорността за 
всички минали, настоящи и 
бъдещи акции на българския 
и международния анархизъм.

ЗАЩОТО, както е казал 
ФЕРНАН ПЕЛУТИЕ – органи-
заторът на трудовите бор-
си във Франция (организации 
за взаимопомощ и самозащи-
та на работниците срещу 
КАПИТАЛА И ДЪРЖАВАТА):

Ние сме вечните бунтов-
ници, ние сме свободните 
хора, без бог и господар, и 
без отечество. Ние сме ве-

чните врагове на всеки дес-
потизъм: морален или мате-
риален, индивидуален или ко-
лективен.

ЗАЩОТО, колкото и малка 
да е вероятността днес,

СЛЕД ужасяващите масо-
ви кланета и експерименти, 
в които бяха въвлечени от-
делните народи през XX век,

СЛЕД измамата на марк-
сизма и цинизма, алчността 
и безскрупулността на про-
поведниците на тая нова ре-
лигия и полицаите, охранява-
щи тяхната църква,

СЛЕД всички преживени 
заблуди и илюзии и след кру-
шението на вярата, че един 
нов свят на СВОБОДАТА, РА-
ВЕНСТВОТО И БРАТСТВОТО 
МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИ-
ТЕ е възможен,

СЛЕД победата на ГЛО-
БАЛНАТА ИМПЕРИЯ НА 
ТРАНСНАЦИОНАЛНИЯ КАПИ-
ТАЛ и неговия брониран юм-
рук в лицето на държавни-
те машини и техните воен-
ни съюзи, чиято главна – ако 
ли не и единствена – цел е 
да спрат историческото, 
социалното, културното и 
моралното развитие на чо-
вешкия род, разделяйки го 
на роби, надзиратели и гос-

подари в името на своето 
господство, охолство, лукс и 
привилегии,

ЗАЩОТО, колкото и могъ-
щи да изглеждат врагове-
те на човешкия род – ВЛАСТ, 
КАПИТАЛ И ДУХОВНО РОБ-
СТВО – и колкото и демобили-
зирани, атомизирани, демо-
рализирани и безсилни срещу 
тях да се чувстват хората, 
НАШИЯТ ЖИВОТ, ИДЕИ, БОР-
БА И ДЕЛА са единствените, 
които могат да се превър-
нат в оня детонатор, който 
е необходим, за да се изпра-
вят повалените от отчая-
ние, безверие, апатия и пара-
лич хора от долните етажи 
и подземията на обществе-
ната пирамида, да се превър-
нат от „политически живот-
ни” в свободни Човеци, да за-
почнат да се организират и 
да въстанат срещу всякак-
ви „елити” или „авангарди”, за 
да се взриви народното ста-
до и да стане НАРОД! За да 
бъде заменено пирамидално-
то общество на власт, екс-
плоатация и манипулация с 
АНАРХИЯТА като освобож-
дение и еманципация на вся-
ка и на всеки, като органи-
зация на колективния живот 
на свободните хора и на ко-

мунизма като планетарна 
система на социално-иконо-
мическо равенство.

ЗАЩОТО аз съм дълбоко 
убеден, че колкото и дълъг да 
е пътят до нашата цел, чо-
вечеството няма друга ал-
тернатива: то или ще орга-
низира живота си върху прин-
ципите на анархокомунизма, 
или няма да просъществува. 
АНАРХИЯ ИЛИ СМЪРТ! Трето 
не е дадено!

И накрая, ЗАЩОТО, вървей-
ки по избрания път, ние нико-
га не сме имали проблеми със 
съвестта си.

ЗАТОВА ние, анархисти-
те, оставаме верни на иде-
ала на нашата младост. И 
за разлика от Наполеонова-
та гвардия, която не се пре-
давала и биела до смърт, на-
шата битка за този идеал 
ще продължи и след смър-
тта ни, която за нас е само 
една смяна на „агрегатно-
то състояние” и нищо пове-
че…

*   *   *
Нека тази декларация бъде 
считана за моята ПОСЛЕД-
НА ДУМА пред съда на ис-
торията… •

Феранте Пала
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9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв
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16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв

22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

37. Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев 10 лв
БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв

2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 2,50 лв

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

4. Отговор на една вярваща – С. Фор 2,50 лв

5. За общината 2,50 лв

6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 2,50 лв

7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 3 лв

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 02.03.1921 г. кронщадските мат-

роси въстават срещу болшевиш-
ката власт.

• На 03.03.1756 г. е роден английски-
ят философ и предтеча на анархи-
зма Уилям Годуин.

• На 03.03.1924 г. в Хасковския за-
твор е убит от надзирателите 
анархистът Жеко Гергинов.

• На 05.03.1894 г. в Пловдив под ре-
дакцията на Димитър Господинов 
Бойкинов излиза първия пропаган-
диращ анархистки идеи вестник 
„Борба”.

• На 07.03.1921 г. Троцки нарежда да 
се нападне въстаналия Кронщад.

• На 09.03.1900 г. групата на „Геми-
джиите” започва прокопаването 
на канал за поставяне на взрив под 
банк „Отоман” в Цариград.

• На 10.03.1945 г. са арестувани всич-
ки делегати на конференцията на 
ФАКБ в софийския квартал Княже-
во, след което повечето от тях са 
въдворени в ТВО край Дупница.

• На 11.03.1981 г. в Хасково почива 
анархистът Делчо Василев Деми-
рев, преминал през фашистките и 
болшевишки концлагери.

• На 11.03.1999 г. в София почива 
анархистът Стоян Иванов Цолов, 
участник в Испанската гражданска 
война, политически затворник пре-
ди и след 9 септември.

• На 12.03.1958 г. в Сливенския за-
твор от ДС е отровен анархи-
стът Манол Васев (Йордан Бърла-
ков).

• На 15.03.1830 г. в град Сен Фойла 
Гране е роден анархистът и извес-
тен географ Елизе Реклю.

• На 17.03.1906 г. в град Цинцина-
ти, САЩ умира анархистът Йохан 
Мост, автор на книгата „Религиоз-
ната чума”.

• На 18.03.1871 г. е обявена Парижка-
та комуна.

• На 18.03.1947 г. в София почива Ми-
хаил Герджиков, анархист, ръково-
дител на Преображенското въс-
тание.

• На 19.03.1905 г. в Килифарево е ро-
дена анархистката Надежда Симе-
онова Попова, участник в Килифа-
ревското въстание и четата на 
„Братя Бълхови”.

• На 20.03.1925 г. край град Елена, в 
сражение с полицията загива анар-
хистът Димитър Петков Цонев.

• На 23.03.1954 г. край Павел Баня, в 
сражение с милицията и армията 
е убит анархистът Христо Дими-
тров Несторов.

• На 24.03.1902 г. в град Плевен е ро-
ден писателят анархист Борис 
Шивачев.

• На 25.03.1873 г. в град Мангуция е 
роден немският анархосиндика-
лист и теорeтик Рудолф Рокер.

• На 26.03.1923 г. Ямбол са избити от 
военните 23-ма анархисти, начело 
с Тодор Дързев.

• На 29.03.1927 г. в село Палатово е 
роден анархистът Асен Илиев Хри-
стов, жертва на болшевишкия те-
рор.

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна 
мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО 
НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски 
клонове 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 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменени или манипулирани понятия
» » » продължава от миналия брой

Насилие и принуда са глав-
ните инструменти на власт-
та. Принуда пряка и чрез из-
ползване на създадени усло-
вия. Насилие пряко и под фор-
мата на заплаха от такова, 
ако населението или отдел-
ният човек отказват да след-
ват предписанията на власт-
та.

Прякото насилие и пряка-
та принуда са енергоемки. 
Първото изисква постоянна 
бойна готовност на полицей-
ските сили, натовареност на 
съдебната система, препъл-
ване на заведенията за лиша-
ване от свобода. Затова от-
кровените диктатури са сис-
теми под напрежение, а во-
енните режими при липса на 
външна помощ не изтрайват 
дълго. Второто вреди на ими-
джа, тъй като всяка власт 
се стреми да се представя 
като съществуваща „в име-
то и за благото на народа”. 
Колкото по-”демократична” 
маска си надява властта, 
толкова по-неудобна става 
пряката принуда, да не гово-
рим за прякото насилие. Без-
очливостта на такава власт 
довежда и най-търпеливото 
население до силно раздраз-
нение. Затова се предприе-
мат мерки по „демократизи-

ране”, създаване на социална 
база на властта, захранване 
на населението с малко над 
екзистенциалното благосъ-
стояние, привличане на мно-
жество полицейски информа-
тори, сваляне нивото на от-
крити репресии.

Преките форми на насилие 
и принуда се прилагат по из-
ключение официално, но дър-
жавата поддържа контин-
гент за неформален терор – 
мутри, агитки. Ползата за 
държавата е, че вече не хар-
чи толкова ресурси за собст-
вена сигурност, нито се из-
нервя в състоянието си на 
постоянна обсада. Страхът, 
който остава, поддържан на 
нужни равнища и подновяван 
с дейността на престъпни-
ци и хулигани, е достатъчен 
населението да бъде покор-
но. Излишъкът напрежение се 
заземява от достъп до лега-

лизирани наркотици (особе-
но алкохол), чрез „свобода на 
словото”, избива се в бито-
ви скандали, агиткаджийски 
сблъсъци и комплексарщина 
по пътищата (ужасяващата 
статистика на ПТП).

Общество и личност Ли-
чността в анархизма е основ-
на ценност, по-точно – СВО-
БОДАТА на ВСЯКА личност.

Обществото не е нищо 
друго, освен връзките между 
личностите. По този начин 
липсва мегдан за противоре-
чие и сблъсък „аз срещу други-
те” или „другите срещу мен”.

В общество, подчинено на 
конкурентна надпревара за 
материални блага, включи-
телно за неща от първа не-
обходимост, е естествено 
да има ситуация „всеки срещу 
всеки”, което от гледна точ-
ка на отделния човек изглеж-
да като „всички са против 
мен”.

В общество, за което ва-
жат правилата на солидар-
ността, противоречие няма. 
Всеки съдейства на всеки или 
поне не пречи на ближния. 
Свободни личности образу-
ват свободно общество, сво-
бодата на един се усилва от 
свободата на другите по ме-
ханизмите на взаимопомощ-
та. •

(следва)
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срещу два скуота, част от 
по-широкото социално дви-
жение в Атина. Полицейски-
те акции са идеален пример 
за политиката на насилие, 
характерна за нашата епо-
ха: докато ние спим, държа-
вата работи срещу всички 
нас.

Скуотът на улица Ахар-
нон, както и близката оку-
пирана сграда на ъгъла на ул. 
Ахарнон и Сурмели, която 
все още отблъсква полицей-
ските атаки, са в непосред-
ствена близост до старата 
Вила Амелия – скуот в центъ-
ра на Атина, който е ембле-
матично място за радости-
те и скърбите през послед-
ните години и школа за со-
лидарност за всички местни 
активисти, взели участие в 
титаничната борба за вза-
имопомощ с бежанците, от 
хората – за хората, извън 
механизмите на държавата. 
Скуотовете на Ахарнон са 
първите примери за пряка и 
автономна самоорганизация 
на бежанци без присъствие-
то и участието на местни 
активисти. Те са самоорга-
низирани пространства на 
имигрантите и бежанците 
сами по себе си, за себе си и 

именно затова бяха ударени 
от държавата.

Окупираният замък Зогра-
фу е важен социален център 
в квартал с много силно учас-
тие във въстанието през 
2008 г. и последвалите дви-
жения до последния бунт на 
12 февруари 2012 г. Днес, във 

време на упадък на социални-
те движения и обществено 
бездействие, държавата по-
сяга на всяко кътче, завладя-
но от социалните движения, 
като част от капиталисти-
ческото, хищническо насилие 
срещу обществото, измам-
но описвано от потисници-

те ни като „криза”. Измама-
та, че ще получим предста-
вителство на обществени-
те интереси в парламента 
от абсурдни политици и про-
дажни партии свърши на пло-
щад Синтагма през лятото 
на 2011 г. Масовата илюзия 
на отчаяното мнозинство, 

че СИРИЗА „ще ни спаси” също 
приключи отдавна. Доказа-
телството, че лявото пра-
вителство не е нищо повече 
от поредната антисоциал-
на-”социалдемокрация” е пред 
нас. СИРИЗА е мъртвият ПА-
СОК, завърнал се като зомби 
и ежечасно продаващ бъде-
щето на обществото за още 
минутка власт.

Парламентът е воняща 
чума и онези, които искат да 
го носят на гръб и да го поят 
с кръвта си, трябва да знаят, 
че живеят за сметка на свои-
те деца и ще трябва да от-
говарят пред тях. Бъдещето 
принадлежи на тези, които 
се борят.

Повторна окупация на 
всички скуотове, превзети 
от държавата!

Създаване на скуотове и 
социални центрове в цяла-
та страна, на всички въз-
можни и необичайни места!

За свободен живот без на-
трапени тъпи условности!

Отхвърляне на господ-
стващата култура!

Създаване на социалните 
движения на нашето време!

Поддръжка на простран-
ствата на движението с 
ежедневното ни участие!

СИМБИОЗА. РАВЕНСТВО. 
ПЪЛНА СВОБОДА. •

ГЪРЦИЯ

СИРИЗА атакува социални центрове
» » » продължава от страница 1

Окупираният замък Зографу

СЛЕДПРАЗНИЧНО ЧЕТИВО

НИЕ, БЪЛГАРИТЕ…
„ П И С М А  О Т  Б Ъ Л Г А Р И Я  П Р Е З  1 8 7 7  Г . ”  О Т  Е В Г Е Н И Й  У Т И Н
В навечерието на Трети 
март издателство „Абагар” 
пуска от печат книга с непо-
знати в България, но и в Русия 
кореспонденции от руско-
турската освободителна 
война, публикувани преди 140 
години. Тя излиза в Санкт-Пе-
тербург година след края на 
войната. Книгата не е изда-
вана повторно, не е била пре-
ведена на български език. И 
руски, и български изследова-
тели избягват да я цитират 
с изключение на едно-две бе-
гли споменавания.

Книгата на Утин не е пре-
ведена на български най-ве-
роятно защото не се е пон-
равила достатъчно нито на 
българите, нито на руските 
военни среди – на българи-
те, защото Утин не изпада в 
умиление, когато описва как 
при посрещането на отряда 
на генерал Гурко жителите 
на Казанлък захвърлили фесо-
вете и ги заменили с рошави 
калпаци и как отново нахлу-
пили фесовете, щом русите 
били принудени да отстъпят 
града. Как свищовци рисували 
големи бели кръстове по пор-
тите на своите домове – са-
кън – тук живеят християни! 
Как някои свищовци не изпа-
дали в пристъп на гостопри-
емство, когато трябвало да 
приемат руски офицери в до-
мовете си. Как нашенци по 
селата закопавали запасите 

си от храни, за да не ги наме-
рят русите!

Утин не се смущава да при-
веде и железния български ар-
гумент: „Вие ще си отидете, 
както няколко пъти досега, а 
турците ще се върнат и пак 
ще ни изколят”. Споменът за 
Кримската война, Дибич-За-
балкански и изоставената в 
ръцете на османците Сили-
стра, още не бил потънал в 
забравата.

Авторът Евгений Исаако-
вич Утин (1843-1894) бил из-
вестен петербургски адво-
кат, личност с широки либе-
рални възгледи, публицист, ав-
тор в либералния „Вестник Ев-
ропы”, кореспондент на френ-
ски вестници. Написал книга 
за Бисмарк и Вилхелм II. Кога-
то руската армия минала Ду-
нав при Свищов, той се присъ-
единил като военен кореспон-
дент и останал на фронта до 
третия трагично неуспешен 
щурм на Плевен през септем-
ври 1877 г.

Кореспонденциите били 
публикувани във „Вестник Ев-
ропы”, а „Писма от България 
през 1877 г.” излязла като 
книга година след края на вой-
ната.

От първата до последната 
страница в нея разгорещено 
спорят въображаеми опти-
мист и песимист. Чрез деба-
та им Утин изразява своите 
лични убеждения и съмнения, 

надежди, тревоги и негоду-
вания. Тогава, преди 140 го-
дини, написаното е оценено 
в авторитетни публикации в 
Русия като едва ли не най-по-
учителната книга за нашата 
последна война с турците.

Безпощадно критичен е 
авторът и спрямо подбуди-
те и поведението на русна-
ците към българите

„Извънредно често – пише 
Утин – трябваше да слушам 
за благодеянията, които Ру-
сия изсипала с щедра ръка вър-
ху българския народ. Всъщ-
ност, до сегашната война 
от наша страна не е сторе-
но нищо за сериозна промяна 
в неговата наистина трагич-
на съдба. След като нищо не 
е било направено, ние нямаме 
право да изискваме възторже-

на благодарност, а и нямаме 
основание да обвиняваме бъл-
гарите, че спрямо нас показ-
ват благоразположението си 
недостатъчно старателно.

За да обобщя, нека попи-
там: откъде идва обвинение-
то за неблагодарност? Две 
са причините. Преди всичко, 
крайно ограниченото позна-
ване на историята на бъл-
гарския народ, преувеличе-
ните представи за мними 
благодеяния, които сме оказ-
вали на българите в минало-
то, и накрая, някаква съвсем 
фантастична представа за 
безпределната любов, която 
южните славяни изпитвали 
към нас … До края на последна-
та война, освен добри намере-
ния, българите не са получили 
нищо друго от нас. А те може 
и да не смятат тези намере-
ния за съвсем искрени…”

След този цитат Георги 
Данаилов добавя в предгово-
ра: „Става „безпощадно ясно”, 
защо и русите не са използва-
ли своето влияние „Писма от 
България” да излязат на бъл-
гарски”.

Авторът описва действия 
на руските войски в Северна 
България, а пред Стара Загора 
преживява унижението на от-
стъпващата армия и отча-
яното бягство на българите 
под натиска на турците.

Ценен документ са увлека-
телно описаните срещи в Сви-

щов, Търново, Дряново, Трявна, 
Казанлък, Габрово. Провалили-
те се, причинили десетки хи-
ляди жертви на руски и румън-
ски воини, три опита за пре-
вземане на Плевен заемат ня-
колко глави, в които Утин се 
възмущава от безотговорно 
неподготвените руски гене-
рали и висши офицери.

Най-критичен е към коруп-
цията в армията и изнася съ-
крушителни факти за тра-
гично лошото въоръжаване, 
дезорганизацията в продо-
волствието, медицинското 
и интендантското обслужва-
не.

Утин проницателно и със 
състрадание се отнася към 
трагичната съдба на българи-
те и ги защитава от грубото 
и надменно отношение на съ-
народниците си.

Евгений Утин се приби-
ра в Санкт-Петербург след 
третата кървава и неуспеш-
на атака срещу Плевен в тя-
гостно настроение. „Не защо-
то не вярвах в крайния успех 
на нашето оръжие, а заради 
голямата яснота, с която по-
силно от всякога пред мен се 
откриха всички печални стра-
ни и цялата горчивина на на-
шия отечествен безпорядък. 
Струваше ми се, че след всич-
ки тежки изпитания всичко в 
Русия трябва да се промени…”, 
така завършва книгата. •

СМ


