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Роботронната 
революция и 
пертурбациите

Светът на богатите и свръхбо-
гатите започва да отеснява.

Нуждата от 
теория за 
разрушаването

Теория на съзидателното разру-
шение е по-нужна от всякога.

Бюлетинът на АРС

В поредния брой на синдикалния 
бюлетин:  Перспективи пред 
анархосиндикализма • 1 май в Со-
фия • Кампания „Сезониери”

И учители, и 
родители са за бой

24-майски размишления за съвре-
менното образование от един 
руски другар учител.

100 години от 
Руската революция

Идеологическата подготовка на 
болшевишката партия за пре-
врата през октомври.

СБИРКА
На 24 и 25 юни 2017 г. на гроба 
на Васил Икономов ще се проведе 

редовната сбирка на ФАБ •

РАБОТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ

1 май по света
ДЕМОНСТРАЦИИ И СБЛЪСЪЦИ В ДЕНЯ НА ТРУДА

Вече 130 години 1 ;ай се отбе-
лязва с масови прояви на син-
дикалисти, анархисти и со-
циалисти в цял свят.  Символ 
на борбата на работниците 
за справедливост, този ден 
е изпълнен с особен заряд и 
всяка година утвърждава ин-
тернационалния характер на 
социалната борба, като обе-
динява протестиращите от 
различни точки на света и 
отбелязва пресечните точки 
на техните борби.

Франция

Не е изненада, че първомай-
ските събития бяха най-ин-
тензивни във Франция. Ос-
вен революционните тради-
ции и силните леви движения, 
масовите бунтове във Фран-
ция имат своите корени в бу-
рните събития в страната 
през последната година. На-
лагането на новия трудов за-
кон, ограничаващ правата на 
работниците, от правител-
ството на Оланд миналото 
лято, разпали най-масовите 
протести в съвременната 
история на Франция. В демон-

страциите в цялата стра-
на се включиха над 1 милион 
души, продължиха месеци на-
ред и включваха окупации на 
предприятия, общи стачки, 
блокади, окупации на универ-
ситети и тежки сблъсъци с 
полицията. Реално те при-
ключиха, а социалното напре-
жение между синдикати, сту-
денти и социални движения 
и държавната власт се вля в 
протестите срещу полицей-
щината в цялата страна, ор-
ганизирани първо срещу пер-
манентното извънредно по-
ложение, а после срещу поли-
цейското насилие след като 
случаите на убийства и изна-
силвания, извършени от поли-
цията, станаха публично дос-
тояние.

Напрежението ескалира по 
време на първия тур на пре-
зидентските избори, когато 
работници и студенти ясно 
заявиха, че не считат за леги-
тимен представител на тех-
ните интереси нито един от 
кандидатите, особено двама-
та достигнали до балотаж – 
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НЯМА ДА Е ЛОШО...

Фъснат, 
вапцан, 
закачулен

Тънкообидни поклонници на 
чужди президенти се разяри-
ха от боядисания паметник на 
Роналд Рейгън в София. Защо 
не се възмутиха от също така 
„осквернения” преди време Па-
метник на съветската ар-
мия?! Специалистът-бояджия 
Асен Генов рече и отсече, че 
може да се боядисват само па-
метници, за които лично е дал 
разрешение.

С какво политиката на по-
чиналия през 2004 г. Рейгън 
може да буди подобни силни 
чувства у нашите сънародни-
ци?

Докато беше на власт, бив-
шият актьор не беше особено 
популярен. Средният му рей-
тинг беше под този на Кене-
ди, Джонсън, Буш-баща и Клин-
тън. През 1992 г. се нареди до 
Никсън като втория най-непо-

пулярен президент в истори-
ята. Оттогава пропагандата 
в традиционните медии раз-
мива спомена за неговата по-
литика му, за да го превърне в 
уважавана – ако не и легендар-
на – историческа фигура.

За хората, запазили по-
трезв разум, припомняме 
един критичен поглед върху 
политиката на Рейгън, какъв-
то трудно може да се намери 
на български език:

Ноам Чомски, интервюиран 
от Ейми Гудман за 
„Демокрация сега!” на 7 юни 
2004 година:

…[В Хондурас] Администра-
цията на Рейгън не престана 
да атакува Никарагуа, докато 
не я разсипа. Това беше само 
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Макар и по-рядко (засега), ин-
дивидуалните актове на наси-
лие понякога се превръщат в 
истински гигантски бунтове, 
какъвто беше случаят в Лос 
Анджелис през 1992 г. Броят 
на метежниците, които под-
палиха стотици къщи и мага-
зини, биха невинни минувачи 
и се сблъскаха с полицията, 
се оценява на около 130 000 
души, принадлежащи към раз-
лични банди на непълнолетни, 
действащи на територията 
на града.

Детонатор на бунта беше 
оправдателната присъда за 
четирима бели полицаи, пре-
били чернокожия Родни Кинг, 
но динамитът на експлозия-
та на колективния гняв беше 
натрупалата се безработи-
ца, бедност и отчаяние. Този 
първи мултирасов метеж в 
САЩ – писа един политически 
наблюдател – се дължи в мно-
го по-голяма степен на праз-
ните стомаси и чувството 
за безизходица, отколкото на 
безнаказаността на полицей-
ските побойници.

Лос Анджелис е един от 
най-засегнатите американ-
ски градове от преструкту-
рирането и изнасянето на 
предприятията, загубата на 
работни места в оръжейна-
та промишленост след нейно-
то роботизиране. В станалия 
вече пословичен район Саут 
Сентрал  – епицентър на ме-
тежите – над 70 000 работ-
ни места са изчезнали през 
70-те и 80-те години и съот-
ветно бедността бие всички 
рекорди. Официално, безрабо-
тицата в окръг Лос Анджелис 
е 10,5%, но за черното населе-
ние в много райони достига 
50%!

Уличното насилие не е само 
американски проблем. През 
октомври 1990 г. стоти-
ци млади хора заливат улици-
те на едно от работнически-
те предградия на Лион. Те се 
сражават три дни с полици-
ята и специализираните час-
ти за борба с безредиците на 
френската армия. Експлози-
ята на гнева е предизвикана 
от смъртта на момче, блъс-
нато от полицейска кола, но и 
тук местните жители сочат 
с пръст безработицата и бед-
ността. Щетите от метежа 
в Лион възлизат на над 75 ми-
лиона евро. При подобен инци-
дент младите в английския 
град Бристол разрушават 
търговски център и за усми-
ряването им се оказва необхо-
дим елитен батальон от 500 
професионалисти. Изследва-
нията сочат, че в Европа учас-
тниците в градските мете-
жи и насилие идват от среди-
те на старата работническа 
класа, изключени от „инфор-
мационното общество”, кое-
то не е предвидило места за 
тях. Нещата се усложняват 
и ускоряват от залеза на син-
дикатите, от емигрантите, 
които са готови да приемат 

всяка работа и с това намаля-
ват шансовете на местните 
безработни, и от свиването 
на частта от бюджетите, 
която трябва да делят всички 
онеправдани и низвергнати.

Бандите от непълнолетни 
започват да се множат и да 
никнат като гъби във всички 
американски градове. Спокой-
ните някога квартали са се 
превърнали днес в бойно поле, 
където се стреля от коли в 
движение, кражбите с взлом, 
наркотиците и изнасилвания-
та са всекидневие. В съседен 
на Ню-Йорк квартал полиция-
та съобщава за появата през 
последните години на 70 съ-
перничещи си банди от мла-
ди, произлизащи от „средни-
те класи”.

Престъпността в подоб-
ни райони и квартали е осно-
вен проблем за по-заможни-
те слоеве на САЩ. Само през 
1992 г. 16% от собственици-
те на къщи монтират охрани-
телни системи, много от кои-
то с видеокамери. Сигурнос-
тта е един от най-процъфтя-
ващите браншове. Променя 
се и архитектурата. Къщите 
се превръщат в истински кре-
пости. Предпочитани мате-
риали са бетонът и желязото. 
Има прозорци с дебелина над 
30 см и огради, високи над 3,5 
метра, с ултрамодерни сис-
теми за наблюдение, детек-
тори на движение и други чу-
деса на техниката. Продават 
се обикновени, дори мизерни 
фасади, за да скрият богат-
ствата и охолството на оби-
тателите. В много вилни зони 
се наемат частни милиции, за 
да ги охраняват. Богатите 
все по-често се изолират от 
външния свят, като запазват 
само един единствен подход 
до „мезонетите” си – през ох-
ранителната будка… В други 
квартали изкупуват градски-
те улици, за да ги преградят 
с железни бариери, решетки и 
частни часовои. Трети проко-
пават ровове като в средно-
вековието. В това „открито 
общество” все по-често се 
срещат надписите „Частна 
собственост – вход за външ-
ни лица забранен!” Свръхмо-
дерните защитни системи 
трябва да обезкуражат не-
канените гости. Предизвика-
на от нерешения социален въ-
прос, престъпността струва 
120 милиарда долара годишно. 
Срещу нея собствениците на 
домове и предприятия израз-
ходват още толкова, за да се 
предпазят.

Днес бюджетът на част-
ните милиции надвишава 
със 73% този на „силите на 
реда”, а персоналът им е два 
пъти по-многоброен.

Проф. Едуард Блекли от Ка-
лифорнийския университет – 
специалист по градско и реги-
онално планиране, – като из-
числява обитателите на по-
добни домове-крепости на 3 
до 4 милиона богати и свръх-
богати американци, заявява: 
Такава грижа за личната си-

гурност говори за крах на вся-
каква гражданска доблест. За 
мнозинството богати амери-
кански граждани тази обърна-
та наопаки сегрегация е начин 
да се окопаят зад своите при-
вилегии и изключат споделяне-
то им с ближния.

Затворени в тая спирала 
на упадъка, без да срещат в 
своето сгромолясване никак-
ва подадена ръка, все повече 
бедни американци, за да оце-
леят, търсят изход в престъ-
пленията. Те едва ли ще бъдат 
спрени от електрониката и 
оградите, зад които богати-
те се опитват да се скрият. 
Лумпените ще търсят и ще 
намерят начини да влязат в 
техните крепости и да взе-
мат със сила това, което те 
и пазарът им отказват…

Тогава ще може да се каже 
като Улрих фон Хутен: „Да се 
живее става… наслаждение!”

11. МАЛКИЯТ СВЯТ НА 
СВРЪХБОГАТИТЕ И 
БОГАТИТЕ

На другия полюс на капиталис-
тическото общество продъл-
жават да се трупат богат-
ства. През 80-те години бро-
ят на доларовите милионе-
ри се увеличава от 180 000 
през 1972 г. на 1 300 000 през 
1988 г. Този на милиардерите 
се удвоява само за две годи-
ни (1986/88 г.) – от 26 на 52. 
Днес, 30 години по-късно, те 
са няколкостотин (425 според 
списание Форбс).

По-малко от 0,5% амери-
канци притежават 43% от 
„националното” богатство 
и контролират напълно ико-
номиката на САЩ. В техни 
ръце са концентрирани 60% 
от частните предприятия. 
Заелите върха на социалната 
пирамида 1% от семейства-
та притежават над 50% от 
финансовите авоари на САЩ 
и 39% от недвижимото бо-
гатство на страната. Гор-
ните 2% или 830 хиляди се-
мейства притежават богат-
ства на стойност 5620 ми-
лиарда долара, докато база-
та от 90% – само 4800 мили-
арда. От това незначително 
малцинство зависи животът 
на 300 милиона американски 
граждани!

През 1953 г. един генерален 
директор на предприятие по-
лучава като възнаграждение 
до 20% от печалбите му – до 
около 29 средни работниче-
ски заплати. За 1988 г. цифри-
те са 60% от печалбите и 95 
средни заплати. Заплатите 
на директорите на първите 
500 американски компании са 
скочили средно от 200 000 до-
лара през 1962 г. на 1 200 000 
долара през 1992 г. От тогава 
насам този „тренд” се изкачва 
експоненциално и седемцифре-
ните шефски заплати отдав-
на не изненадват никого.

Следващият слой богата-
ши обхваща 4% от население-
то на САЩ. Тук влизат пред-
ставителите на новите про-

фесии: телевизионни звезди, 
свръхквалифицирани специа-
листи и учени, които ръково-
дят новата, наситена с ком-
пютри, роботи и други инфор-
мационни технологии, иконо-
мика. Към тези 4% могат да 
се добавят още 15% работ-
ници на умствения труд или 
общо тези 19% от активно-
то население през 1990 г. взи-
мат над 1600 милиарда дола-
ра повече от това, което са 
получили останалите 80% от 
населението, чиито доходи 
продължават да се свиват за 
сметка на обогатяването на 
първите.

Тези тенденции в разпреде-
лението на националния доход 
изкопават все по-дълбока про-
паст между елита на богати-
те и свръхбогатите и оста-
налата част от американския 
народ. Един немногоброен 
слой остава обграден от оке-
ан от лумпени и обедняващи 
труженици. Потъва и средна-
та класа. Всичко това неми-
нуемо води до разрушаване на 
социалната и политическата 
стабилност в САЩ.

В процес на създаване е сво-
его рода „електронен феодали-
зъм”, където паричната ари-
стокрация с нейните банкери, 
директори, консултанти, юр-
исти и пр. управляват става-
щите все по-фиктивни капи-
тали („финансови балони”), ко-
ординират борсовите спеку-
лации и упражняват ежедне-
вен контрол над дейността 
на гигантските транснацио-
нални компании.

Обградени от кохорти „слу-
ги” – звезди на „развлекател-
ните индустрии” и шутове, 
телохранители и пазачи, шо-
фьори и пилоти, бавачки на 
децата и изпиквачи на куче-
тата им, готвачи и келнери, 
слугински персонал и работе-
щи в първокласните болници 
и клиники, в хотели и учили-
ща – новите „сеньори” се изо-
лират все повече на своите 
островчета и засилват охра-
ната си, за да избегнат разде-
лянето на своите ресурси и 
богатства със съгражданите 
си или инвестирането им в 
проекти, целящи издигането 
на интелектуалното и жизне-
ното равнище на последните. 
Отделени от простосмърт-
ните чрез планетарните си 
връзки, със своите универси-
тети, привилегировано здра-
веопазване, частни милиции 
и преториански гвардии, те 
имат презадоволен живот, 
който все повече заприличва 
на празник по време на чумна 
епидемия.

Ако богопомазаните един 
ден поискат „отделянето си 
от САЩ”, това едва ли ще из-
ненада някого – техните квар-
тали, вилни зони, клубове, ин-
ститути и лаборатории ня-
мат нищо общо с онова, в кое-
то развиващата се в условия 
на пазарна демокрация РР пре-
връща „остатъка” от… „стра-
ната на неограничените въз-
можности”…

12. ОРУЕЛОВАТА „1984” Е НА 
ПЪТ ДА СЕ СБЪДНЕ!

Компютърното следене на из-
пълнението на трудовите ан-
гажименти също предизвиква 
стрес у работниците. Въвеж-
дането в един супермаркет 
на касови апарати, свързани 
с централния компютър, кой-
то следи колко артикула ре-
гистрира всяка касиерка, води 
до прекъсване на разговорите 
им с клиентите, защото ги за-
страшава уволнение, ако изо-
стават в „таксуването”.

За да ускорят обработката 
на данните, някои компютър-
ни конфигурации са така про-
грамирани, че ако операторът 
не реагира на появилите се 
върху екрана данни в течение 
на 17 секунди, те изчезват. 
Резултатът от това „изобре-
тение” е увеличаващ се стрес 
от изтичането на секундите. 
От 11-тата секунда работ-
ниците започват да се изпо-
тяват, сърдечният ритъм се 
ускорява, следва преумора. Че-
ховият разказ за „Смъртта на 
чиновника” бледнее пред елек-
тронния кошмар.

Според доклада „Електро-
нен надзирател”, поместен 
в списание „Сайънс” още през 
1957 г., от 20% до 35% от ра-
ботещите в бюрата са били 
наблюдавани от сложни ин-
формационни системи. Оруе-
ловата фантазия се е сбъдна-
ла в условията на „пазарната 
демокрация”. На път е появата 
на „електронни каторги”, къде-
то работещите ще изпълня-
ват своята досадна, повта-
ряща се с ускорен ритъм ра-
бота, постоянно следени най-
внимателно от надзиратели, 
които не са човешки съще-
ства, а роботи, чиито „очи” не 
пропускат нищо и никога не се 
изморяват…

Работещите под наблю-
дение на системи от рода на 
„Електронен надзирател” са с 
10-15% по-податливи на депре-
сии, страхови и други неврози. 
Те се придружават от поява-
та на язви, хипертония, сър-
дечни кризи и мозъчни инсулти 
или от увеличаване на броя на 
алкохолиците и наркоманите 
сред надзираваните жертви.

Подобни японско-американ-
ски системи с техните после-
дици за духовното и физиче-
ското здраве на работниците 
са на път да обхванат целия 
свят. Така, постепенно и по 
различни пътища и пътеки, ав-
томатизацията под контро-
ла на капитала води работ-
ническата класа към ада! Това 
принуждава дори привържени-
ци на рейгъновата консерва-
тивна „революция” да призна-
ят, че 80-те години ще се за-
помнят като десетилетие 
на „мангизите”, като епоха на 
тартюфите на неолиберали-
зма, които намират за нор-
мално свеждането на средния 
работник до дресиран просяк, 
докато „елитите” тънат в 
лукс и разкош. •

(следва)
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част от мощната междуна-
родна терористична кампа-
ния, която рейгънистите из-
несоха през 1980-те под пре-
текста, че водят война с те-
роризма. Обявиха война на те-
роризма през 1981 г. с почти 
същата реторика, с която 
я обявиха и през септември 
2001 г.

Това беше убийствена те-
рористична война. Тя опусто-
ши Централна Америка, има-
ше ужасяващ ефект и в дру-
ги части на света. В случая 
с Никарагуа достигна таки-
ва крайности, че беше осъде-
на от Международния съд на 
ООН и от две резолюции на 
Съвета за сигурност, на кои-
то САЩ наложиха вето, след 
което, разбира се, отхвърлиха 
присъдата на съда и ожесто-
чиха войната, докато резул-
татите от нея станаха невъ-
образими. Според анализите 
на собствените им специа-
листи, убитите спрямо броя 
на населението на Никарагуа 
биха се равнявали на 2 500 
000 души в САЩ – или повече 
от всички жертви на САЩ във 
всички войни в цялата исто-
рия досега... Никарагуа беше 
съсипана. Днес тя е втора по 

бедност в полукълбото след 
Хаити. И това не е случайно – 
Никарагуа е втората по голе-
мина мишена на САЩ през 20 
век, след Хаити.

…Резултатът е няколкос-
тотин хиляди убити и чети-
ри разрушени страни. САЩ 
и хората, които сега са на 
власт във Вашингтон, има-
ха уникалната чест да бъ-
дат единствените осъдени 
за международен тероризъм 
в Международния съд. 

В разгара на терористич-
ната война срещу нея Ника-
рагуа опита да получи воен-
на помощ, за да се защити. 
Отиде първо при европейски-
те страни – Франция и дру-
ги. Администрацията на Рей-
гън силно ги притисна да не 
пращат военна помощ, за-

щото отчаяно искаха Ника-
рагуа да вземе военна помощ 
директно от Русия, или инди-
ректно – чрез Куба, за да мо-
гат да представят конфли-
кта като част от Студена-
та война. Никарагуа обаче не 
падна в този капан, както на-
прави Гватемала през 1954 г. 
Администрацията на Рейгън 
трябваше да съчинява непре-
къснато истории как Никара-
гуа получавала самолети МиГ 
от Русия, за да може конфлик-
тът да изглежда като част 
от Студената война.

Никарагуа спечели присъда-
та срещу САЩ в Международ-
ния съд, като от нейна стра-
на делото беше водено от 
екип авторитетни юристи 
от Харвард. Присъдата беше 
„незаконна употреба на сила”, 

което на юридически жаргон 
означава международен те-
роризъм – на международно 
ниво няма правна дефиниция 
за международен тероризъм.

Войната в Никарагуа, кол-
кото и жестока, не беше най-
лошата. В Гватемала и Ел 
Салвадор беше по-зле. Пред-
полагам, защото в Никарагуа 
населението поне имаше ар-
мия, която го защитаваше. В 
Ел Салвадор и Гватемала те-
рористите, които избиваха 
населението, бяха армията и 
силите за сигурност на дър-
жавата. Там нямаше и кой да 
заведе дело в Международния 
съд, защото там могат да хо-
дят само правителствата, а 
не селяните, подложени на за-
коление.

В Африка подкрепата на 
Рейгън за апартейда в ЮАР се 
наричаше „конструктивно ан-
гажиране” – пряко и чрез съю-
зници. Израел например пома-
гаше да се заобикаля ембар-
гото, подобно на Централна 
Америка, където за държавен 
терор се използваха обслуж-
ващи държави, за да се заоби-
колят забраните на конгреса. 
В случая с Южна Африка е дос-
татъчно да си припомним гру-
бите сметки: само в съседни-
те Ангола и Мозамбик при юж-

ноафриканските набези бяха 
избити над милион и половина 
души, а други 60 милиона по-
страдаха по „конструктивно-
то ангажиране” с подкрепата 
на САЩ. Това е ужасяваща ис-
тория.

*    *    *

Може да се изпише още мно-
го за външната политика на 
Роналд Рейгън, а още повече – 
за вътрешната. По-важно е 
да се каже ясно, че политика-
та на всички следващи прези-
денти по същество е същата. 
Буш-баща воюваше в Залива, 
Панама и Сомалия. Клинтън – 
на Балканите, в Сомалия и Ха-
ити. Буш-син – в Залива, Афга-
нистан и Пакистан. Обама взе 
Нобелова награда за мир и раз-
шири войните на Буш до Ли-
бия и Сирия.

При първата си визита в 
Саудитска Арабия настоящи-
ят президент Тръмп прода-
де на шейховете оръжие за 
460 милиарда долара. Същите 
шейхове, които в момента 
спонсорират Ислямска държа-
ва и бомбардират народа на 
Йемен с касетъчни бомби. •

Наблюдател
Без лого

(със съкращения)

МЕНТЕ КРИСТО

Фъснат, вапцан, закачулен
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ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА

Нуждата от теория за разрушаването на диктатурата
„Страстта да разрушаваш е 

творческа страст”
Михаил Бакунин

Теорията за разрушаването на 
държавата трябва да започне 
с разрушаване на теорията за 

държавата.
Георги Константинов

I.

Навярно сте виждали по те-
левизията модерните мето-
ди на разрушаване на старите 
сгради в САЩ? Самото срут-
ване на цял един небостъргач 
става пред изумения ви поглед 
за няколко минути, ако ли не за 
десетки секунди. При това съ-
барянето се извършва в насе-
лен квартал, който се обита-
ва от хиляди жители. Миго-
ве след възпламеняването на 
експлозива, небостъргачът се 
срива на място, подобно замък 
от карти и минути след като 
прахоляците се уталожат, 
купчината от това, което е 
било небостъргач, е готова да 
поеме в камиони пътя към бок-
лука, за да се разчисти площад-
ката за нов строеж.

За да се постигне подобна 
скорост и ефикасност, е необ-
ходима цяла инженерна наука. 
Старата сграда, съпротивле-
нието на нейните материали 
и спойките между елементи-
те трябва да се познават от-
лично и най-вече: къде точно, 
на кои места и в какви количе-
ства да се разположи взривът, 
какви предпазни мерки трябва 
да се вземат за сигурността 

на работниците и околните и 
т. н.

Тоест, разрушението 
също е въпрос на наука, тех-
ника и опит.

Точно те обаче ни липсват 
на нас, революционерите. В на-
шата борба срещу държавата 
и нейните институции, ние 
сме останали на онова зана-
ятчийско ниво, на което бяха 
трънските дюлгери от мина-
лото столетие (19-ти век), ко-
гато събаряха курници и сел-
ски къщи от кирпич и измазан 
плет. Сякаш сме забравили, че 
живеем във века на железобе-
тонните конструкции!?! Тео-
рията за разрушаването на 
държавата за нас, революцио-
нерите, е като науката за съ-
противление на материали-
те, пиротехниката и плана на 
небостъргача, който трябва 
да бъде разрушен от инжене-
рите-сапьори.

Днес, 40 години след уста-
новяване на диктатурата на 
държавния капитал в Източно-
европейските страни и седем-
десет след октомврийския 
преврат, ние все още няма-
ме никаква валидна теория за 
„издинамитването” на дикта-
турата и никаква последова-
телна теория на Социалната 
революция в България. (Имам 
предвид разрушителната ґ 
част, макар че и позитивна-
та е в не по-малко окаяно със-
тояние.). Казаното е вярно не 
само за нас, анархистите, но и 
за всички опозиционери и рево-
люционери в света на държав-

ния капитализъм – от Берлин 
до Владивосток и от Северния 
до Индийския океан. Писания-
та на тази тема, ако същест-
вуват, са само още едно свиде-
телство за духовната нище-
та на всички ни.

Ние не познаваме света, 
който искаме да разрушим. В 
най-добрия случай разполагаме 
с няколко неточни дефиниции, 
остаряла терминология, ни-
какви съвременни методи на 
изследване и анализ, и евенту-
ално чувства – понякога бун-
товни и благородни, но много 
по-често… „топли в червата”, 
както казваше Ботев. С това, 
като че ли свършва всичко. Ос-
таналото е дим и мъгла…

Какво представлява този 
свят? Откъде идва и накъде 
отива? Какви са силите вътре 
в него и техните съставки? 
Основните интереси, които 
групират тези сили? Мате-
риалните, духовните връзки 
и звена на системата, които 
поддържат спойката между 
разнородния социален матери-
ал? Структурите и функцио-
нирането на институциите, 
които образуват „народната” 
държава? Коя или кои са ахи-
лесовите пети в тези звена 
и институции, в които тряб-
ва да се удря, как, кога, с кого? 
Какви са принципите, мето-
дите и средствата на разру-
шението на държавата? Как-
ви са типовете организации, 
които могат да се изградят в 
обстановката на диктатура, 
в днешна България? Какви са 

целите и средствата на вся-
ка от тях? Тяхната страте-
гия и тактика, настъпление и 
отстъпление, поуките от по-
раженията и победите, които 
съпътстват всяка борба? И т. 
н., и т. н., това са само част 
от въпросите на въпросната 
теория, които чакат своя ак-
туализиран отговор.

В нашите емигрантски пи-
сания (предназначени най-чес-
то за пенсионери и о.з. рево-
люционери, които, след като 
са се опарили, вече дори не ис-
кат да духат кашата, която е 
забъркала властта), ние даже 
не се опитваме да поставим 
тези единствено истински 
въпроси на революционната 
борба в днешния ден. Разказ-
ваме на народа детински при-
казки за вчера или за утре, „ко-
ментираме” прочетеното във 
вестниците или чутото по 
радио и телевизия и го храним 
с голи надежди и ялови „анали-
зи”, докато в никое анархис-
тическо издание не можем да 
намерим поне една актуална 
статия за революционната 
организация, пропаганда и ак-
ции в днешна „НРБ”. Мнозина 
бягат като дявол от тамян 
дори само от… разискванията 
на тези теми. ЗАЩО?

Нещо повече, вместо да се 
търси взаимодействие с про-
тиводържавните сили в Бъл-
гария, вместо да се координи-
рат акциите с тях и се засил-
ва резонансът им вътре и вън 
от страната, се прави всичко 
възможно те да се омалова-

жат, да се принизят, да се по-
сее съмнение в авторите им и 
да се разпилее всичко в праха 
на забравата. ЗАЩО?

Бомбените атентати или 
въоръжени акции на малцина-
та дръзнали младежи се пре-
връщат в „антиобществени” 
и „хулигански” прояви, проте-
стите на работниците – в 
дело на „провокатори”, а пре-
следванията на малцинства-
та (цигани, македонци, пома-
ци, турци или евреи) се премъл-
чават или предизвикват само 
сълзливо-лицемерни разграни-
чения от палачите, вместо 
да се търси обединението на 
всички тези сили за решител-
на, революционна борба с дик-
татурата. ЗАЩО?

Стигна се дори до там в 
„анархистически” списания да 
се издига патриотарството 
като знаме на борбата, да се 
правят теманета към чужда-
та и българска полиция, един 
стар „поборник” даже апелира 
от страниците на предназна-
чено за евнуси вестниче, „об-
ществеността” да се вклю-
чела в борбата срещу теро-
ризма, отвличанията на само-
лети или заложници и други, 
ненравещи се на мирното ес-
нафство, средства и методи. 
ЗАЩО?

На „конгреси” и „конферен-
ции” се отправяха декларации 
и доноси срещу всичко и всич-
ки, които търсят брод към ре-
волюцията в днешна България. 
ЗАЩО?
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„Патриарси” на анархизма, 
предприемачи и бивши кмето-
ве започнаха в един глас в кафе-
нета и по стъгди, да уверяват, 
който иска да ги слуша, че са 
се опитомили, поумнели и ста-
нали „отговорни обществени-
ци”, които могат да участват 
наред с другите „сектори” в 
„строителството на утреш-
на свободна България”… ЗАЩО?

На тези и други многоброй-
ни „ЗАЩО?” ще си отговорим, 
когато намерим ответ на 
един единствен въпрос: кого 
ползва цялата тази мизерна 
галиматия, която се предста-
вя като анархистическа про-
паганда, стратегия, тактика 
и… морал?

Със съжаление констати-
раме, че в емигрантската 
книжнина (и анархистическа-
та в това число) няма нищо 
на тема теория, организация, 
стратегия, методи и сред-
ства за революционното раз-
рушавани на диктатурата. 
Има само обща фразеология 
за болшевишкото робство, за 
„комунистическата” тирания 
или конспирация, за тотали-
таризма, за невъзможността 
да се води борба срещу него 
без подкрепата на външния 
свят или опити да се замести 
тази борба с „теоретически” 
бръщолевения, които францу-
зите наричат бла-бла, а руси-
те – тарабарщина.

Към това безсилие на те-
оретическата „мисъл”, която 

е на нивото на робската „мъд-
рост на народа”, са се добави-
ли липсата на интелектуален, 
нравствен и физически кураж, 
всяване на капитулантски и 
опортюнистически дух, на-
трапван ни безпрепятствено 
в претенциозни декларации на 
хора, наричащи себе си анархи-
сти, хора, които отдавна са 
прехвърлили собствените ни 
задачи върху „благоприятната 
международна обстановка”. 
Хора, които чакат събужда-
нето на испанския или руския 
пролетариат или повторение-
то на 9.9.1944 г. с обратен – 
американски знак. Хора, които 
имитират „организационен и 
обществен живот” и изпадат 
в телешки възторг от „без-
кръвните, спокойни и отговор-
ни” студентски манифеста-
ции. „Анархистическата” ми-
съл е на път да открие… поп-
гапоновите методи от нача-
лото на века, които завършва-
ха с проливане кръвта на увле-
чените в уличните процесии 
човешки тълпи, неподготвени 
за сблъсъка с биещите и стре-
лящи на месо „сили на реда”.

II.

Кой и какво стои зад тази 
„нова ориентация на револю-
ционния, социален и организи-
ран анархизъм”? Платена ли 
е, или с нея се плащат стари 
сметки?

Често в отговор ни каз-
ват, че времената са се про-
менили, че „младежта страда 

от безидейност, хулиганство, 
егоизъм, че търси развлечения 
и бягство в наркоманията и 
пиянството”. Дори и така да 
беше, ние няма да спрем да пи-
таме подобни набедени иде-
олози и психолози на масите:

- Предложихте ли на синове-
те и дъщерите от работниче-
ските предградия някакви кон-
кретни, адекватни на днешни-
те условия цели? Дадохте ли 
им пример за жертвоготов-
ност в борбата със собстве-
ния си живот? Казахте ли на 
лишените от перспектива за 
издигане по обществената 
стълба млади хора как и с как-
ви средства се прави револю-
ция срещу диктатурата? Са-
мите вие, знаете ли път или 
пътища, по които макар и да 
има жертви, се стига до по-
бедата над нея? Последното 
е от изключителна важност, 
защото да се искат жерт-
ви и „мъченичество” за след 
100 или 1000 години, значи да 
се иска от младите да бъдат 
мазохисти. Когато разговаря-
ме с тях на тези теми, те ни 
казват: „Трябва да се измисли 
нещо ново, ефикасно, привлека-
телно и непреодолимо от пар-
тийните мамути и тяхната 
политическа полиция!”

Ето какво е нужно на мла-
дежта, чиито авангард започ-
ва да изчерпва търпението си 
и сам, с цената на живота си, 
търси трескаво изход. Тези, 
които загинаха във Варна, в 
сражение със шпицкомандите 
на реда, онези, които падна-

ха вчера в борбата за свобо-
да и хляб, и другите, които ще 
дойдат на смяна, не се нужда-
ят от предъвкването на ста-
ри новини от стари, казионни 
вестници. Те и без нас, и по-до-
бре от нас, знаят каква свин-
щина, каква мръсна и миризли-
ва кочина е животът в Бълга-
рия…

Държавната машина е про-
гнила, но тя сама няма да се 
срути, затова е необходима 
модерна и ефикасна теория за 
разрушението на диктатура-
та. Съществуват ли вече еле-
менти за нея? Има ли фактиче-
ски материал, който може да 
послужи като стимул на те-
оретическото мислене и рево-
люционната практика?

Ние мислим, че отговорите 
на тези въпроси могат да се 
намерят в опита на револю-
ционните борби на Изток – 
от Кронщад и Украйна през 
ГДР и Унгария до Полша и Афга-
нистан. И заедно с него – в оп-
ита на всички, които се борят 
навсякъде: единично, групово 
или масово – било в „Третия 
свят”, било срещу свръхразви-
тите капиталистически дър-
жави. Той и нашият собствен 
опит трябва да бъдат анали-
зирани критично и система-
тизирани в брошури и наръч-
ници, откриващи пред новите 
генерации методите, принци-
пите, техниката и средства-
та за борба срещу държавата, 
с цялата гама нейни оръжия — 
от словото и бомбата до ком-
пютрите. При това, ако ис-

каме да бъдем на висотата 
на задачите, които си поста-
вяме, трябва да внесем нови 
елементи, съответстващи 
на времето, в което живеем, 
стимулиращи революционно-
то творчество на масите. 
Другото би означавало да вър-
вим след задницата им, да ги 
съзерцаваме и бръщолевим 
„революционно” по панихиди и 
чествания…

В състояние ли сме да запо-
чнем диалога или както досе-
га няма да можем да кажем на 
единиците, на групите, нито 
на масите, как трябва да се 
води революционната война 
срещу диктатурата?

Как да се организират про-
пагандата, акциите и сраже-
нията срещу полиция, офицер-
ски корпус, бюрокрация във 
всеки населен пункт, как се 
води борбата в предприятия, 
стопанства, учреждения, ка-
зарми, училища, университе-
ти и институти за спечелва-
не на недоволните, неутрали-
зиране на апатичните и ци-
ничните и ликвидиране на на-
чалствата и техните донос-
ници? Можем ли да предизви-
каме първоначално раздвижва-
не на мисълта и стремеж към 
по-дълбоко и прецизно запозна-
ване с държавната машина-
рия, механизми и трансмисии, 
а след това и за разработва-
нето на все по-точни и резул-
татни методи и инструкции 
за тяхното саботиране, раз-
валяне и разрушение? •

(следва)

ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА

Нуждата от теория за разрушаването на диктатурата
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ЧЕТИВО ЗА НАПРЕДНАЛИ

Цифровата гражданска война на Пол Жорион
Голямата тема на книгата на 
белгийския социален антропо-
лог Пол Жорион „Цифровата 
гражданска война”, издадена 
през 2011 г., е ролята на ин-
тернет в сегашната истори-
ческа ситуация. В нея първо-
начално става дума за движе-
нието на хактивистите или 
анонимните – войници, които 
използват интернет за своя-
та подривна стратегия в епо-
хата на цифровата икономи-
ка. 

След това авторът, като 
се дистанцира от тях, разиск-
ва отношенията между ин-
тернет, „бунтовете и пред-
революционните ситуации”. 
Накрая разглежда въпроса за 
отношенията между блогове-
те и класическата журналис-
тика.

Хактивистите – 
кибертерористи или 
цифрови „дисиденти”?

Пол Жорион избягва да ги на-
рече цифрови „революционе-
ри”, но това се подразбира от 
текста.

След като публикува стро-
го секретни сведения за воен-
ни престъпления на САЩ във 
войната в Ирак, сайтът Уики-
лийкс е подложен на мощна 
атака от властите. На ком-

паниите PayPal и Mastercard е 
наредено да блокират финан-
совите трансфери за Уики-
лийкс, самият сайт също е 
„свален от интернет”. Отго-
ворът на Анонимните е мъл-
ниеносно създаване на десет-
ки „огледални сайтове” на сай-
та на Асанж.

„Хактивистите” от ин-
тернет, чиято близост с 
анархистическите идеи се 
обсъжда от масмедиите, са 
страховитите войници на на-
шето време.

С помощта на хапливи анек-
доти Пол Жорион запознава 
със стратегиите, успехите и 
пораженията на актьорите в 
тази цифрова война и използ-
ваните подривни техники, 
позволяващи да се нанесат го-
леми щети в базите с данни. 

Така наречената блогосфе-
ра е описана като подривна 
среда, където все още е въз-
можно да се говори доста-
тъчно „сурово” за социалната 
действителност в днешния 
свят.

Следва въпросът за следе-
нето и контролът над интер-
нет.  Жорион развива теза-
та за някои техники на раз-
узнаването, използвани от 
фирми, предлагащи специални 
услуги, чрез които се имити-
ра в социалните мрежи спон-

танната поява на граждански 
движения, посредством съз-
даване на армия от фиктивни 
лица във Facebook. Описва се и 
контраатаката на властите 
срещу Уикилийкс – предимно 
чрез дезинформация, отново 
с услугите на подобни корпо-
ративни и държавни анти-ха-
ктивисти. Срещу критикува-
щите икономическото ста-
тукво се провеждат на прак-
тика военни операции.

Бунтовете и 
предреволюционните 
ситуации в часа на 
интернет

Жорион ни изправя пред клю-
човия въпрос: не е ли мал-
ко пресилено да се говори за 
Предреволюционна ситуация? 

За него е ясно, че привърза-
ността на публиката към ус-
тановения ред е доста крех-
ка, но същевременно цитира 
множество примери за класо-
вата солидарност на господ-
стващата каста – от първия 
до третия свят – и пладнеш-
кия обир на народите от тех-
ните върхушки, с акцент 
върху тези от по-близката 
му франкофонска сфера – на-
пример отношенията между 
френския елит и негови афри-
кански главорези като туни-

зийския диктатор Бен Али, 
с когото всъщност пламна 
искрата на „Арабската про-
лет”.

Навлизането на капита-
лизма в критичната му фаза 
предизвиква изваждането на 
тези афери на бял свят. При-
видно народът определено 
е „пасивен”, но съществува 
праг, когато неговата „без-
метежност” достига своите 
последни граници.

Критиката на Жорион не 
е адресирана само до „публич-
ните” жени и мъже, но също и 
до академичните среди – до 
влъхвите на „икономическа-
та наука”. 

Жорион сравнява блогове-
те с клубовете в навечерие-
то на Великата френска ре-
волюция: Проблемите, които 
поставят в тези клубове то-
гава хора като Робеспиер и 
Сен-Жуст, са същите, които 
се поставят днес пред нас: за 
собствеността, за индивиду-
алната свобода, за междинни-
те власти, контра-властите 
и разпределението на богат-
ствата... накратко, всичко, 
което трябва да се реши, за 
да излезем от кризата.

В момент на революция, 
казва Сен-Жуст, само една 
нова конституция, като тази 
от 1793 г. може да възста-

нови „линеарността” в стра-
ната. (N.B.: Тук си позволява-
ме да не се съгласим със Сен-
Жуст – от времето на френс-
ката революция са били създа-
дени 20 „нови конституции”! 
Станала ли е от това „лине-
арността” по-стабилна?)

Авторът продължава:
Истинските заговори, раз-

бира се, съществуват: хора 
се събират тайно и решават 
да действат заедно и „в сян-
ка”. Уязвимостта на конспи-
ративната теория обаче е в 
това, че тя дава примамливи, 
евтини и съблазнителни обяс-
нения за всички възможни слу-
чаи. Теорията на конспирация-
та е „черна кутия”, даваща го-
тови отговори на тези, кои-
то търсят обяснение на вся-
ко неразбрано явление. Жори-
он отива и по-далече, като 
обвързва на конспиративни-
те теории с приложенията 
на изкуствения интелект.

Ерудирана, но без академич-
ната претенциозност, тази 
книга е адресирана до „Госпо-
дин всеки”. Често цитиран в 
трудовете на Пол Жорион, в 
последна сметка, този „Гос-
подин всеки” е централната 
фигура в книгата „Цифрова-
та гражданска война”.  

Франк Минц
(със съкращения)
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Социалните вълнения от по-
следните месеци само загатват 
за мащаба на кражбите, из-
вършвани от бизнеса в Бълга-
рия. 
 Стотици работници биват 
ограбвани всеки месец от 
своите работодатели, но само 
малка част от грабежа достига 
до вниманието на медиите. 
 Кражбата на заплати в Бъл-
гария не е „лоша практика“ или 
изключение, а е само част от 
голямото ограбване на рабо-
тещите от страна на бизнеса, 
извършвано както чрез ди-
ректна кражба, като описаните 
по-горе случаи, така и съвсем 
легално чрез изкуствено за-
държане на работните заплати 
и експлоатация на работници-
те, възползвайки се от тяхната 
икономическа зависимост.  
 В същността си тази краж-
ба не е нещо изключително - 
тя е заложена в същността на 
капитализма. 
 Това, което е изключител-
но, са мащабите и скоростта, с 
която нерегулираният капита-
лизъм бива прилаган над бъл-
гарското население. Това става 
чрез систематично провеждана 
неолиберална политика, усърд-
но следвана от всяко ново пра-
вителство, независимо от кои 
партии е съставено то. 
 Подчинението на бизнес ин-
тересите е основната обедини-
телна точка, около която гра-
витират всички парламентарно 
представени политически про-
екти в България. Концепцията, 
която те следват е елементарна 
-  частният бизнес е двигателят 
на икономическия живот, като 
всички останали интереси в об-
ществото би следвало да му се 
подчиняват. 
 Увеличението на заплатите, 
на пенсиите, подобряването 
на здравеопазването и обра-
зованието, всичко това, спо-
ред политическия елит, зависи 
от благоденствието на бизнес 
елита.

 Това естествено не е про-
дукт на българския политиче-
ски гений, а просто приложе-
ние на до болка познатата и 
отдавна отречена като абсурд-
на (дори от финансистите на 
МВФ) неолиберална концеп-
ция за „trickle down economy“.  
 Накратко тя гласи, че ако на 
бизнеса се осигури възможност 
да трупа огромни печалби, част 
от тях после ще потекат надолу 
към работниците и към общест-
вените услуги. 
 Тази доктрина е толкова дъл-
боко вкоренена в обществения 
наратив в България, че се пред-
ставя като очевидна истина, 

която не се нуждае от доказва-
не. Придържането към нея от 
страна на политическите играчи, 
естествено води след себе си 
реални политики - дерегулация, 
приватизация, орязване на со-
циални услуги, подтискане на 
заплатите и пенсиите за сметка 
на облекчения и придобивки са 
бизнеса. 
 България е страната с най-
ниския корпоративен данък в 
Европа и една от най-слабите 
регулации. Например, в момента 
в България можеш да създадеш 
дружество с ограничена отго-
ворност с начален капитал от 1 
евро. Естествено, фактите изоб-
що не пречат на  политиците да 
алармират, ежедневно, за неза-
видната съдба на българските 
милионери. 
 С дълбоко разтревожени 
лица, те ни обясняват как бъл-
гарският бизнес е „мачкан от 

Грабежът не е инцидент, а официална политика

Кражбата на заплати в България

тежка бюрокрация“, „потискан 
от ненужни регулации“ и „непо-
силни данъци“ и призовават  
 за допълнителна дерегулация 
и данъчни облекчения за най-
богатите, докато в същото вре-
ме определят работещите като 
тези, които трябва да платят со-
циалната цена за благоденстви-
ето на елита.
 Привличането на чуждес-
транни инвестиции в страната 
е предписвано като чудодейно 
лекарство за всички социални 
проблеми и е абсолютен прио-
ритет в политическата програма 
на всяко едно правителство. 
 Чуждестранният инвеститор е 
представян като някаква митич-
на фигура - филантроп, създа-
ващ работни места и повишаващ 
стандарта на живот на българи-
те, воден едва ли не от алтру-
изъм и вяра в общия прогрес. 
Тази представа, лансирана от 
медии и политици, се сблъсква 
жестоко с реалността, в която 
въпреки всевъзможните облек-
чения за чуждестранните инвес-
титори, те така и не прииждат 
към България, а малкото които 
го правят, просто експлоатират 
евтината работна ръка (ако из-
общо й платят, както е видно от 
примерите по-горе) и данъчните 
облекчения, а огромните печал-
би, извлечени от гърба на ниско-
платените български работници, 
изтичат в чужбина. 
 Мантрата, че печалбите за 
бизнеса ще потекат надолу и 
ще вдигнат стандарта на жи-
вот на всички, се изпарява във 
въздуха, дори само ако чуем 
какво има да каже по темата 
самият „бизнес“.   
Представители на работодател-
ските организации от години се 
застъпват твърдо за задържане 
на заплатите на работещите на 
ниски нива и водят кръстоносен 
поход срещу минималната ра-
ботна заплата. 
 В същото време, запла-
тите са толкова ниски, че 

още на 3 стр >>>

 У всеки нормален човек, 
крайната бедност в България би 
трябвало да предизвиква гняв. 
 От една страна, виждаме ужа-
сяващите статистики, според 
които ⅓ от населението живее 
в тежки лишения, а от друга се 
сблъскваме ежедневно с хо-
рата, които съставляват тези 
статистики. Част от тях са наши 
близки, приятели и колеги. Този 
гняв е естествен и често избухва 
в социално недоволство, как-
то например беше през 2013 по 
време на зимните “гладни” про-
тести. Много от нас участваха 
в тях. Те бързо се забравиха и 
днес все едно не са се случва-
ли. Така се получава с момент-
ния гняв и хилядите отдушници 
за него организирани от поли-
тиците и бизнеса. Когато обаче 
решиш да пренесеш гнева си и 
желанието за промяна на ново 
ниво - решиш да направиш нещо 
по въпроса, тогава се изправяш 
пред реалността. А тя е, че осъ-
ществяването на значима соци-
ална промяна не се случва за 
един ден. 
 Необходими са години на бор-
ба и организация. Също така, 
социалната промяна не е една 

монолитна цялост. Тя е съставе-
на от хиляди по-малки победи, 
които трябва да бъдат извоюва-
ни. 
 Затова, когато говорим за 
социална борба, ние трябва 
да имаме предвид борбата 
срещу бедността, но и борба-
та за свободно образование, 
борбата за достъпно здраве-
опазване и т. н. като всяка от 
тези борби минава през орга-
низиране на локално ниво. Не 
можем да очакваме да се поя-
ви някаква политическа сила в 
парламента, която изведнъж да 
поведе реформа в полза на па-
сивното мнозинство. 
 За да стигнем до по-цялост-
на промяна с ефект върху мно-
зинството български граждани, 
трябва да ни е ясно, че това 
може да бъде извоювано само 
постепенно - чрез десетки и сто-
тици местни борби, водени от 
хора, обединени около общ по-
литически дневен ред, който ги 
свързва. Освен извоюването на 
малки победи, например запаз-
ване на болница, намаление на 
студентските такси или увеличе-
ние на заплатите на работници, 

Перспективи пред  
анархо-синдикализма
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0878 609 886 / 0878 795 023
София, бул. Генерал Скобелев 62 
Варна, бул. Христо Ботев 3, ет. 2

arsindikat@gmail.com

Да си върнем  
достойнството!
още на 2 стр >>>
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В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

Защо станах член на Ав-
тономен работнически 
синдикат?
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Кампанията на бизнеса 
за премахване на МРЗ е 
наглост, която няма да 
бъде толерирана!

Помощ за работници 
в чужбина: Кампания 
Сезониери
още на 2 стр >>>
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ДА СИ ВЪРНЕМ 
ДОСТОЙНСТВОТО!

Текст, прочетен на първомайска-
та проява на Автономен работ-
нически синдикат, Южен Парк, 
София
 1 май е ден на достойнството. 
На класовото достойнство. Ден, 
в който излизаме на улицата с 
гордо вдигнати глави и високо 
развети знамена, за да продъл-
жим една борбена историческа 
традиция , за да се изправим 
срещу предизвикателствата на 
съвремието.
 Положението в които се на-
мират хората на труда в Бълга-
рия, не е достойно. Няма нужда 
да доказваме това твърдение, 
всички официални статистики 
(и нашенски и на ЕС), безспорно 
потвърждават този факт. Бъл-
гария е на дъното в Европа, по 
всички показатели за качест-
вото на живот и „първенец“ по 
смъртност, заболявания, самоу-
бийства и пр. А на статистиката 
и е „бедна фантазията“, за да об-
хване и опише реалното положе-
ние на работниците в България, 
по подходящи за това биха били 
икономисти и изследователи на 
капитализма, такъв, какъвто е 
бил през 17, 18, 19 век.
 Какво решение на тежките 
проблеми ни предлагат полити-
ческите и икономически елити на 
българския „Преход“? Може би, 
обхванати от патриотичен плам 
и християнско милосърдие, ще 
опитат да облекчат бедствено-
то положение на сънародниците 
си?
 След няколко дни, България 
ще има ново правителство (те-

кста беше прочетен на 1 май 
2017 г., бел. ред.). Няма да на-
зоваваме по име, партии или 
коалиции, защото всички те са 
доказали, че по ключови поли-
тически, външно-политически и 
икономически въпроси, между 
позициите им няма никаква раз-
лика – нито една от водещите 
партии не поставя под съмнение 
резултата от т. нар. „Преход“, 
капитализма като обществен 
строй, членството в ЕС и НАТО и 
др.
 Та, какви приоритети, офи-
циално заяви новото правител-
ство? Борба с бедността? С 
демографската катастрофа? С 
катастрофите в здравеопазване-
то и образованието? Не.
 Приоритети на правителство-
то ще са:
 Председателството на Бълга-
рия в ЕС през 2018 г.
 Националната сигурност и 
миграционната политика.
 Борба с битовата престъп-
ност.

 Председателството на Бълга-
рия в ЕС е само една формална 
бюрократична процедура, без 
никакво реално значение. Пред-
ставянето от медиите на това 
„председателство“, като едва 
ли не „Събитие на века“, цели 
отвличане на общественото вни-
мание от истинските проблеми 
на страната.
 Говорят за национална си-
гурност, заплаха от тероризъм 
и масова миграция. В същото 
време, българските власти, вече 
няколко години, продават огро-
мни количества оръжия в Близ-
кия Изток, знаейки много добре, 
че тези оръжия попадат в ръцете 
на ислямски фундаменталисти и 
международни терористи.  
 Да твърдиш, че „ще се бориш“, 
„приоритетно“ с проблемите, 
които сам създаваш, е или цини-
зъм или шизофрения…
 За престъпността е излишно 
да говорим, както „организира-
ните“, така и „битовите“ прес-
тъпници, се чувстват спокойни 

и безнаказани и им  „дреме на 
шапките“ за декларациите на по-
литиците…
 Някъде, под приоритетите, „в 
рамките на 4 годишния мандат“ 
или някъде около края му, четем 
и за „повишаване на доходите“…
 За сега, на елита му се „откъс-
на от сърцето“, само по 20 лева 
увеличение към пенсиите на най-
бедните пенсионери.
За многобройните случаи на не-
плащане на заплати от страна на 
т. нар. „работодатели“ през по-
следните месеци, чухме от „по-
литическите фактори“, че този 
проблем бил от „компетенцията 
на бизнеса“…
 Но, в България има и други 
хора, освен нахалните, нагли, 
самодоволни, самозабравили се 
политици и бизнесмени и техни-
ят обслужващ персонал от жур-
налисти и интелектуалци.  
 Спонтанните и организирани 
бунтове, стачки и протести, на 
работници от различни краища 
на страната, от различни бран-
шове и професии – Бобов дол, 
Оброчище, Дупница и Ветрен, 
Пикадили и Макс Телеком – 
принудиха политиците да се 
обясняват, институциите да се 
размърдат, медиите да отра-
зят…
 Неочаквани, нежелани, из-
вън контрола на „силните на 
деня“, тези работнически бор-
би започнаха да променят си-
туацията и върнаха достойн-
ството на хората на труда, 
потъпкано по време на „Прехо-
да“!
 Ние, Автономен работниче-
ски синдикат, отчитайки и ана-
лизирайки скромната си роля в 
описаните събития, се готвим 
за още по-сериозни сблъсъци и 
увеличаване на интензивността 
на работническите борби у нас.
 Управляващата класа в Бъл-
гария е разположила трона си 
върху социален вулкан, който 
вече клокочи. 
 Избухването на този вулкан, 
в комбинация с „усложнена-
та международна обстановка“, 
може да обърне ситуацията на 
180 градуса и много неща, смя-
тани за невъзможни и утопични, 
набързо да станат възможни!
  

Достойно, 
продължаваме напред!

 През есента на 2013 около 
70 работника в земеделието 
от Румъния и Сърбия реша-
ват да оставят инструментите 
и с помощта на мощен про-
тест те привличат обществе-
ното внимание към непоно-
симите си условия на работа.  
Месец по-късно, земеделски 
работници от Унгария и Румъ-
ния се свързват с работниче-
ския синдикат PRO-GE, с цел 
да започнат борба срещу екс-
плоатацията. 
 През 2014 започва кам-
панията “Сезониери” за ра-

ботниците в Австрия: “се-
зониери” значи “сезонен 
работник” на румънски. 
 Борбите за правата на земе-
делските работници извадиха 
на бял свят това, което изглеж-
да е общоприета практика в 
сектора: заплащане, свалено 
значително под колективните 
трудови споразумения, нару-
шения на законовия максимум 
на работните часове, отказ на 
компенсации за извънредни 
часове, настаняването на ра-
ботниците при ненормални ус-
ловия, отчасти насилствено, 

будейки подозрения за широко 
разпространен трафик на хора.  
 Цитираните примери са шо-
киращи, особено при положе-
ние, че на тези групи, които се 
борят за правата си, едва сега 
им се дава възможност да се 
организират и съпротивляват.
 Сезонната работа е измежду 
най-несигурните форми на ми-
грантска заетост. 

Кампания Сезониери
Този текст е преведен като част от кампанията на Автономен Ра-
ботнически Синдикат за българските работници мигранти в чужби-
на. Една от основните цели на кампанията е както споделянето на 
информация между работниците от различни държави и различни 
сектори, така и координацията на техните борби и поставянето им в 
общия контекст на социалната борба срещу експлоатацията и нео-
либерализма в Европа.

КРАЧКА НАПРЕД 
В СОЛИДАРНОСТТА

Помощ за работници в чужбина

 Случаите показват, че борба-
та за работнически права е въз-
можна, въпреки изключително 
неблагоприятните условия: в 
Бургенланд,  работниците пред-
ставени от синдиката PRO-GE 
достигат до споразумение на 
стойност хиляди евро. 
 Подобен е случая с други ра-
ботници, представлявани от Ка-
марата на Tруда, които стигат 

до извънсъдебно споразумение, 
в което работодателят в Тирол 
гарантира допълнителни пла-
щания, възлизащи на около 110, 
000 евро.
Сезонната работа и паза-

рът на труда в земеделието

 Мнозинството наети в земе-
делието са предимно (времен-
ни) мигранти от така наречените 
нови членки на ЕС от източна и 
югоизточна Европа, които, с из-
ключение на жителите на Хърва-
тия, се възползват от свободен 
достъп до пазара на труда. По 
време на натоварени периоди, 
земеделието и лесовъдството 
са високо в класацията на сек-
торите с най-голям дял работни-
ци мигранти. Ситуацията е дори 
още по-сложна по отношение на 
колективните трудови договаря-
ния. В зависимост от държава-
та, както и вида бизнес (ферма, 

още на 4 стр >>>

На 1 май секциите на АРС се събра-
ха в Южния парк в София с призив 
за социална борба и самоорганиза-
ция срещу гаврата

Бивш служител на Макс Телеком  и 
настоящ член на АРС, разказа за 
борбите им за неполучените работ-
ни заплати и ползите от членуване-
то в синдикат

El Freegano и Нокаут се включиха 
с безкомпромисните си социални 
текстове 
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>>> продължава от 1 стр

Перспективи пред анархо-синдикализма

тези борби са изключително ва-
жни за изграждането на критич-
на маса от хора, които, калени 
в борбата, ще бъдат способни 
да погледнат смело към извою-
ването на по-значими и всеобх-
ватни социални промени. Само 
чрез продължителна социална 
борба, ние можем да акумули-
раме колективната сила, необ-
ходима за налагане на нашия 
дневен ред. 
 Един от най-добрите начини 
на организация в преследване 
на тези цели е анархо-синди-
кализмът. 
 Синдикатът стъпва на бога-
тата традиция на синдикалното 
движение, която ни служи и като 
опора, и като ориентир. Помага 

милиони българи избират 
емиграцията и същите предста-
вители на бизнеса днес се оп-
лакват ежедневно от липса на 
работна ръка.    
 Въпреки това, те продължа-
ват да задържат заплатите, и 
предлагат като решение на про-
блема да започнат внос на евти-
ни работници от чужбина.  
 Няма по-очевидно признание 
за ролята на българския бизнес 
в поддържането и репродуцира-
нето на мизерията в страната. 
 Чуждестранните инвестиции 
остават незначителен процент 
от икономиката, а най-големи-
ят чуждестранен инвеститор в 
България си остават български-
те работници в чужбина, които 
продължават да вливат в пъти 
повече пари в българската ико-
номика, отколкото всички част-
ни инвеститори взети заедно. В 
същото време, дерегулациите за 
бизнеса и обезправяването на 
работниците, водят до катастро-
фални резултати за мнозинство-
то българи. 
 Печалбите за бизнеса рас-
тат, докато заплатите се за-
държат изкуствено и нера-
венството се задълбочава 
дотолкова, че дори политиците 
са принудени да признаят, че 
то е проблем. Но техните пред-
писания са като извадени от 
учебник по неолиберален капи-
тализъм - бедността се лекува с 
повече бедност.
 Резултатите от 30 години ле-
чение с приватизация и дерегу-
лация са зашеметяващи. 1/3 от 
населението на държавата из-
чезна - 3 млн души просто се из-
париха - една част емигрираха, а 

друга просто умряха от излечи-
ми болести и такива причинени 
от бедност. 
 В момента над 2 млн души, 
или 1/3 от все още останалото 
население в страната, живеят 
под прага на бедността.   
Капитализмът, който според по-
литиците и бизнес елита трябва-
ше да ни донесе благоденствие, 
ни донесе точно обратното - со-
циална катастрофа. 
 Публичното здравеопазва-
не, агонизиращо в последните 
3 десетилетия, след серия от 
про-пазарни реформи, достиг-
на до пълен колапс - достъпът 
на граждани до елементарни и 
животоспасяващи процедури е 
ограничен, а мнозина загиват 
от предотвратими заболявания 
всяка година. С въвеждане-
то на делегираните бюджети, 
мярка подобна на реформите, 
предприети в здравеопазване-
то, българското образование 
също е изправено пред ката-
строфа - 764 общински и дър-
жавни училища са закрити през 
последните 14 години, а броят 
на функционално неграмотни-
те расте пропорционално на 
бедността в изоставените от 
държавата „икономически не-
ефективни“ региони. Същата 
картина наблюдаваме във всяка 
една публична сфера, подложе-
на на пазарни реформи. В съ-
щото време, представителите 
на бизнеса се чувстват доста 
комфортно в социалното бла-
то, което самите те създадоха и 
се радват на значителен жизнен 
стандарт за сметка на огромна-
та част от населението. Затова 
не е изненада, че те се стремят 
с всички сили да запазят иконо-

мическото и политическо ста-
тукво в страната.

Дълбоко класово 
разделение

Всички тези събития се случиха 
в контекста на избори. 
 Миньорските вълнения в 
Бобов Дол започнаха  на 10 Ок-
томври 2016, като съвпаднаха с 
началото на кампанията за пре-
зидентските избори, които се 
проведоха на 6 Ноември. 
 Стачките на шивачките, 
както и тези на работниците в 
Пикадили и Макс Телеком пък 
съвпаднаха с извънредните пар-
ламентарни избори, проведени 
на 26 Март 2017. 
 През този период от няколко 
месеца, от телевизионните ек-
рани, за вниманието ни се бо-
реха най-различни разпенени 
политици, замерващи се с ком-
промати и обвинения в корупция 
- хитри, охранени физиономии, 
подбрани и щедро финансирани 
от бизнеса. 
 Основните спорове между тях 
се въртят около това  кой ще 
осигури по-добра “бизнес сре-
да”. В рязък контраст с предиз-
борните страсти са работници-
те, борещи се по същото време 
със същата тази “бизнес среда” 
на терен - техните общи съ-
брания, солидарността и вза-
имопомощта, които избухват 
спонтанно и увличат всички. 
 През пролетта, в сутрешния 
блок на една от националните 
частни телевизии са се събрали 
топ-експерти и представители 
на политически партии. Гово-
рят за привличането на чужди 
инвеститори. По същото време, 
няколко шивашки семейства си 
лягат гладни. Имали са “щастие-

то” да се окажат привлекателни 
за чуждестранните инвеститори. 
 По време на кампанията за 
парламентарните избори съ-
щата пролет изтичат записи на 
разследвания за изнудване, 
лидер на пазарно-патриотична 
формация и крупен бизнесмен 
- Веселин Марешки. В записи-
те, наред с всичко останало , 
той коментира и своята идея за 
закрепостяване на работниците: 
“Да измислим някакво фиктивно 
обучение, което да струва много 
пари, което работниците уж ще 
минават при започване на рабо-
та, и ако решат да напуснат, да 
трябва да се откупят от работо-
дателя.” - споделя той идеята си 
с неизвестно лице по телефона, 
вероятно юрист. Записите не 
предизвикват скандал.  
 Същият ден, десетки работ-
ници от Пикадили се редят на 
опашка пред кредитни институ-
ции. Просрочили са плащанията 
по кредитите си, а на банката не 
й пука, че шефът е избягал с па-
рите им. На хазяина и на енер-
гото също не им пука. Марешки 
влиза в парламента.

   Изборите са спечелeни от дяс-
ната формация ГЕРБ, които ще 
управляват заедно с крайно-
десните Обединени Патриоти. 
Обещават да прилагат десни 
икономически мерки - стимули 
за бизнеса, финансова стабил-
ност.   Няма значение 
- програмата на основния им 
опонент - Българската Социа-
листическа Партия е същата. 
Няколко дни след края на избо-
рите, Патриотите се отмятат от 
основното си обещание по вре-
ме на кампанията - да увеличат 
пенсиите до 150 евро. Нямало 
“икономическа логика” да се 
случи. “Икономическата логика” 
обаче се появява на друго мяс-
то - няколкостотин души от мо-

Кражбата на заплати в България

ни да се обединим около общи 
принципи и да се чувстваме част 
от едно многобройно световно 
движение. 
 В същото време, пред тази 
дейност в България има голяма 
перспектива заради огромния 
вакуум в полето на синдикали-
зма. Казионните синдикати са 
неефективни при защитата на 
правата на работниците в дър-
жавния сектор, а в частния бук-
вално отсъстват. 
 Инструментите на анархо-
синдикализма, най-вече пря-
кото действие, което се изра-
зява в организиране на пикети 
пред търговските обекти на 
работодателите, натиск чрез 
атака срещу имиджа на компа-
ниите и т. н, ни осигуряват ог-

ромно предимство и създават 
в нашата организация потен-
циал да постигне нещо, което 
останалите синдикати не само 
не искат, но и не могат да напра-
вят - успешно организиране в 
частния сектор и сред прека-
рийния труд.  
 Най-важното за една анар-
хо-синдикална организация е 
нейната практическа ефектив-
ност. Именно тя е това, което 
може да ни направи мощна ма-
сова организация, носеща соци-
ална промяна. 
 Базовата практика на все-
ки синдикат би трябвало да е 
защитата на правата на работ-
ниците и борбата за по-добри 
условия и заплащане. Така е и 
при анархо-синдикализма, кой-

Анархо-синдикализъм

билния оператор Макс Телеком 
не получават заплати за 4 месе-
ца труд. Шефът им ги открад-
нал. Те започват да протестират 
- шефът стартира новия си “ус-
пешен бизнес” в Обединеното 
Кралство. 
 Това, което разделя работници-
те от шефовете и политиците, е 
нещо много по-дълбоко от раз-
мера на банковите им сметки. 
Спонтанните общи събрания, 
духът на солидарност и само-
организацията, приятелската 
атмосфера, общата симпатия 
обединяваща стачкуващите. 
Всичко това са неща, които не 
можем да наблюдаваме нито 
сред политическите ни предста-
вители, нито сред тези, които те 
всъщност представляват - биз-
несмените. 
 Въпреки машинациите на 
управата, представители на 
която опитаха да разцепят 
стачкуващите, предлагайки 
пари на една част от тях за да 
станат стачкоизменници, ми-
ньорите не се поддадоха на 
изкушенията и останаха спло-
тени до край.    

 Представете си изненадата на 
шефовете, свикнали да преда-
ват близки и приятели в името 
на личния си интерес.  
 Представете си и изненада-
та на политиците, свикнали да 
търгуват със своята съвест и да 
променят постоянно своите по-
зиции и партии, в зависимост от 
това на къде духа вятъра. 
 Това, което разделя работ-
ниците от шефовете и полити-
ците, е едно дълбоко класово 
разделение, което можем да 
проследим от ролите в про-
изводството, през благосъс-
тоянието, до самата база на 
социалния живот и човешките 
взаимоотношения. И то е по-
дълбоко от всякога.

то обаче извежда тези борби на 
по-високо ниво, като ги използ-
ва за катализатор на социална 
промяна. 
 Това означава, че синдика-
тът разширява своята социална 
база както чрез ефективността 
си в синдикалната дейност, така 
и чрез призиви за включване в 
борбата за социална справед-
ливост, като цяло. Това важи и 
за процесите вътре в самата ор-
ганизация. 
 Ние трябва да помагаме на 
членовете да защитават по-
ефективно правата си на ра-
ботното място, но също така 
трябва да опитаме да постигнем 
солидарност между тях, чувст-
вителност към обществените 
проблеми и в крайна сметка да 
ги включим активно в по-общата 
борба за социална справедли-
вост. 

>>> продължава от 1 стр

Снимки от протестите на работниците от Пикадили в София и Варна и служителите на Макс Телеком. 
Борбата за техните неполучени заплати продължава.
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 За последните няколко ме-
сеца хиляди работници бяха 
ограбени от шефовете си - ми-
ньори, шивачки, служителите 
на Макс Телеком и много дру-
ги. Кражбите ескалират и хора-
та вече са стигнали до точка, при 
която просто не могат да търпят 
повече.  
 Аз съм наемен работник, рабо-
тя в малка компютърна фирма и 
в момента ни бавят част от за-
платите и всички на работа сме 
под напрежение да не се случи 
същото като при хората от Пика-
дили и Макс Телеком. С колеги-
те сме членове на синдиката, и 
ако шефът реши да ни открадне 
заплатите, въпреки че сме 3-ма 
души в отдела, знам че в наша 
подкрепа ще излязат поне още 
33-ма. Тази подкрепа е най-ва-
жната и заради нея се записах 
в АРС. 
 Ползите от членство в син-
дикат са много. Когато имате 
проблем на работа и имате нуж-
да от анонимност, синдикатът 

сигнализира в инспекцията и се 
задвижва проверка без вашето 
име да е замесено. Синдикатът 
се явява буфер между работ-
ниците и шефовете, чрез който 
можем да се предпазим от не-
желано внимание, като в също-
то време адресираме пробле-
мите, които ни притесняват на 
работното място.
 Трима души са нужни за 
създаване на синдикална сек-
ция. С нея възможностите за 
действие стават по-големи и 
се ползваме от законова защи-
та. Ако шефът иска да уволни 
някой член на синдиката, ще 
трябва да иска разрешение от 
инспекция по труда и от самия 
синдикат.    
 Когато изготвя вътрешния 
правилник, графиците и т. н., е 
длъжен да ги съгласува със сек-
цията, т. е. с нас. Имаме право 
да изискваме отчет за финан-
совото състояние на фирмата и 
други данни, които иначе са кон-
фиденциални. Така можем да 

следим печалбите на фирмата 
и да ползваме тази информация 
като аргумент за повишение на 
заплащането. Тази информация 
ни дава време да вземем мерки, 
за да не се стига до положение 
като това в Пикадили и Макс Те-
леком. 
  Синдикализмът е най-до-
брият инструмент за извоюва-
не на мащабни социални про-
мени и подобряване на живота 
на цялото общество. 
  Българските работници са 
най-бедните и най-обезправе-
ните в Европа. Големите запла-
ти на запад не са подарени от 
шефовете, а са извоювани от 
работниците в дългогодиш-
ни синдикални битки, които 
продължават и днес. Само за 
последната година, служители-
те на Луфтханза си увеличиха 
заплатите неколкократно, чрез 
стачки и натиск над управата. 
 Според статистиката, запла-
тите изостават двойно от про-
изводителността, т. е. ние изра-

Защо станах член на Автономен работнически синдикат?

КАМПАНИЯТА НА БИЗНЕСА ЗА 
ПРЕМАХВАНЕ НА МРЗ Е НАГЛОСТ, 

КОЯТО НЯМА ДА БЪДЕ ТОЛЕРИРАНА!
 На 16.05 стана ясно, че Асо-
циацията на индустриалния ка-
питал в България предлага да 
се премахне минималната ра-
ботна заплата у нас. 
 Според председателя на ра-
ботодателската организация, 
Васил Велев, минималното за-
плащане било прекалено голя-
мо и вредяло на икономиката. 
Припомняме на господин Велев 
и на неговите бизнес съучаст-
ници, че българските работо-
датели плащат най-ниската 
минимална работна заплата в 
ЕС, и то с огромна разлика зад 
предпоследния в класацията, 
Румъния, да не говорим за ос-
таналите. 
 Явно, дори унизително ни-
ското заплащане в България, 
което твърдо укрепва положе-
нието ни на най-бедните рабо-
тещи в ЕС, се струва прекалено 
щедро на българските бизнес-
мени.
 Ние знаем, че за разлика от 
заплатите, наглостта и алч-
ността на българските рабо-
тодатели са далеч над сред-
ноевропейските нива. Знаем 
и методите, с които те преслед-
ват своите цели – фалшиви 
статистики, манипулативно 
тълкуване на информация, без-
скрупулност и лобизъм. Имен-
но тези методи бизнесът пуска 
в ход и сега. 
 Според председателят на 
Асоциацията на индустриалния 
капитал, производителността 
на труда в България била едва 
15% от средноевропейската, а 
заплатата – 21%. В това раз-
минаване от 6%, той вижда 
повод за премахване на МРЗ и 
намаляване на заплащането на 
българските работници. Само, 
че тези 15% производителност 

съществуват само в алчните 
кратуни на българските капи-
талисти. Статистиката, която 
те прилагат, за да защитят ци-
фрите, е безполезна, тъй като 
се изчислява в евро и не може 
да служи за сравнителни из-
числения.  За тази цел, следва 
да се гледа паритета на поку-
пателната способност, където 
българската производителност 
на труда е 44,5% от средноев-
ропейската. 
 Така че заплащането не 
само не е по-високо, а е в пъти 
по-ниско спрямо производи-
телността.   Стран-
но, нелепо и нагло е от страна 
на представителите на бизнеса 
да размахват именно тази ста-
тистика, защото точно според 
нея, заплатите в България се 
задържат изкуствено ниски от 
работодателите, а разликата 
отива в техните джобове.
 Другата манипулация в арсе-
нала на Асоциацията на индус-
триалния капитал е примерът 
с няколкото държави в ЕС, в 
които МРЗ не съществува. Спо-
ред същия Велев:  „доходите на 
работещите в страните от ЕС 
без регламентирана минимална 
работна заплата са 1,6 пъти по-
високи“. В това число се включ-
ват страни, известни с висок 
жизнен стандарт, като Швеция. 
 Но Велев удобно пропуска да 
спомене, че в Швеция, както и 
във всички останали страни, в 
които не съществува национал-
но определена МРЗ, съществу-
ват колективни трудови дого-
вори, които обхващат всички 
държавни и частни сектори 
и чрез тях,  на практика МРЗ 
съществува и тя е под контро-
ла на синдикатите и затова е в 
пъти по-висока. 

NO PASARAN

От секциите

 Докато в България, синди-
катите, респективно колек-
тивните трудови договори са 
силно ограничени, предимно 
в публичния сектор и почти 
напълно отсъстват в частния, 
да се говори за отпадане на 
национално съгласувана МРЗ 
означава просто нейната от-
мяна за мнозинството българ-
ски работещи, и то най-вече 
за тези, които най-много имат 
нужда от нея – работещите 
бедни в частния сектор.
 Естествено, лъжите и фал-
шификациите никога не са 
били проблем за представи-
телите на бизнеса – те ги из-
ползват с лекота без да бъдат 
забелязани и санкционирани 
от журналистите и водещите, 
из чиито предавания шестват 
денонощно.    
 Къде от раболепие, къде от 
обикновено безхаберие, жур-
налистите осигуряват медиен 
комфорт за лъжите на бизне-
са, като всяко тяхно манипу-
лативно твърдение или фал-
шива статистика се приемат 
като чиста монета.
 Но нека този комфорт да 
не създава грешни илюзии у 
работодателските организа-
ции. Ние, работещите, знаем 
че погазването на минимал-
ната работна заплата, пла-
нирано от бизнеса, ще удари 
най-слабите и най-уязвимите 
сред нас. Ние няма да позво-
лим това да се случи и всеки 
опит от страна на работода-
телските организации или 
държавата да бъде отмене-
на МРЗ ще получи подоба-
ващ отговор!

Автономен Работнически 
Синдикат 

ботваме двойно повече стоки и 
услуги, отколкото ни биват за-
платени като работна заплата. 
 Разликата отива в джобо-
вете на шефовете. Вдигане-
то на заплатите ни е въпрос на 
действие от наша страна, а не 
на независещи от нас икономи-
чески фактори. Причината да 
сме най-бедните в ЕС е това, 
че сме се примирили с поло-
жението си на такива и не на-
дигаме глава, за да получим 
това, което ни се полага.
  Ако погледнем по-мащабно 
борбата на работното място, ще 
си дадем сметка, че ако такава 
борба за подобряване на услови-
ята стане масова и обхване цели 
сектори, тя става част от общата 
борба за подобряване на жизне-
ния стандарт в България. За раз-
лика от печалбите на шефовете, 
които се трупат в бездънни бан-
кови сметки, увеличението на 
нашите доходи като работници 
се вливат директно в местната 
икономика - в кварталното ма-
газинче, в местния автосервиз.  
 Дали нашите деца ще получа-
ват достойни заплати и няма да 
търпят унижения на работното 
си място, зависи само от нас. 
 Синдикалната дейност не се 
ограничава само в борба на 
работното място. 

 Синдикатът е активен в 
много различни каузи. Ние 
участваме в екологичните про-
тести против застрояването на 
кварталите, засаждаме дърве-
та и организираме почиства-
ния. Организираме протести за 
безплатен градски транспорт, 
против увеличението на це-
ните на тока и водата, против 
увеличението на студентските 
такси и много други. В момента 
тече кампания срещу колек-
торските фирми и частните 
съдебни изпълнители, които 
тормозят толкова много хора 
в цялата страна. Открихме го-
реща линия, на която даваме 
съвети и помагаме на хората да 
се справят със страха и стреса,  
основни инструменти на колек-
торите.
 Всички в синдиката сме 
доброволци, не получаваме 
заплата или нещо такова за 
нещата, които правим. Не по-
лучаваме и субсидии, нямаме 
връзка с разни политически 
партии или организации. 
 Ако както мен виждате сми-
съл в нещата които правим, 
ще се радвам да се присъеди-
ните към нас и да действаме 
заедно.
 
Р. Н., работник от АРС-Варна

градински център, изба, т. н.), 
съществуват различни видове 
подобни договаряния. Въпреки 
това, те имат нещо общо: прав-
но обвързващи са. На практика 
обаче, те твърде често са нару-
шавани – минималната заплата 
за неквалифицирана земедел-
ска работа е ниска, между 6.70 
и 7.30 евро бруто, което значи 
преди облагането с данъци и со-
циални осигуровки.
 Кампанията Сезониери цели 
интегрирането на правата на 
работниците и анти-расисткия 
дебат в света на земеделието и, 
от друга страна, включването на 
земеделския труд в дневния ред 
на работническите синдикати.

Кампания Сезониери:  
дейности и цели

Кампанията е обща инициа-
тива, подета от голям брой 
участници, която може да 
се разглежда в контекста на 
синдикализма, мигрантство-
то и земеделието.   
 Основната цел е да се осве-
доми обществото относно съ-
ществуващите права за колек-
тивни трудови споразумения, 
трудовите и социални закони, 
както и да се предложи под-
крепа при търсенето на тези 

права на индивидуално и ко-
лективно ниво. 
 Второ, кампанията Сезониери 
подкрепя борбата на работни-
ците и самоорганизацията. 
 Трето, кампанията цели 
не временно, а значително 
и устойчиво подобряване на 
жизнените и трудовите усло-
вия на работниците в земедел-
ския сектор.
 Споделяме информация на 
редица езици, имаме телефонна 
линия, активно се свързваме с 
работници по нивите, протести-
раме с големи транспаранти по 
граничните райони, извършваме 
правни консултации и участваме 
в преговори. 
 Сътрудничеството между 
членове на профсъюзите, слу-
жители на НПО-та и активисти е 
ключово за нашата работа. Въ-
преки че разликата в културата 
и начина на работа на органи-
зациите на моменти е предиз-
викателство, точно този микс 
от умения прави тази кампания 
успешна.    
 Сезониери представлява кон-
кретната практика на изпра-
вянето срещу несигурността 
и създаването на среда за по-
вече солидарни действия от 
наша страна.
 За повече информация: 

sezonieri.at

Кампания Сезониери
Помощ за работници в чужбина

>>> продължава от 2 стр
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24-ТОМАЙСКА

Време да наритаме и учители, и родители
Авторът е млад учител в Русия, 
активист на анархическото дви-
жение, доколкото то още тлее 
там; по негова молба не използва-
ме името му, а прякора от форума 
на рускоезичните анархисти. Раз-
съжденията му напълно важат за 
ситуацията и у нас.

Като петокурсник в педагоги-
ческия университет, бях пра-
тен на практика в „истинско” 
училище. Скромно ще река, че 
дебютът ми бе триумфален. 
В заключение на бляскавото си 
представяне, рекох да проведа 
„час на класния” с тема за без-
властната педагогика. Ведна-
га предложих на хлапетата да 
пофантазират: ако зависи от 
вас, какво бихте променили в 
процеса на училищното обуче-
ние, каквото ви хрумне – какво 
ще направите?

Последвалото ме смъкна 
на земята, както зенитна ра-
кета сваля пътнически само-
лет.

НАЙ-СМЕЛОТО предложе-
ние на ДЕЧИЦАТА беше да им 
позволят да плюскат в час. 
Бедните ми гладни гаврошче-
та на богатата и сита елит-
на гимназия! Девети клас, да 
уточня. Егати. В опит да се 
измъкна от зенитната раке-
та, им разказах за Нийл (А. С. 
Нийл, шотландски радетел за 
свободно образование, осно-
вал прочутото училище Са-
мърхил, през 1999 г. включен 
от в. Таймс сред 12-те най-
влиятелни фигури в британ-

ското образование – бел. ред.) 
и Тубелски, за идеята за посе-
щаване на уроците по жела-
ние, за отмяната на оценки-
те. Дангалаците се разврещя-

ха като прецакана от фокус-
ник циркова публика: ама може 
ли така?

Може. Ама откъде да зна-
ят?

Безвластната педагогика 
влачи редица особено болезне-
ни проблеми. Единият е липса-
та на широка пропаганда. Как 
децата да знаят за такава 

педагогика, след като и роди-
телите не са чували, а май и 
даскалите също! Хлапето от 
първи клас е дресирано в нави-
ка, че школото означава чин и 
учител да му виси над глава-
та. Информация ученикът по-
лучава от възрастния, целият 
процес „получаване на знания” 
е мъртво привързан към ав-
торитета на даскала. Съот-
ветно, всичките интернети 
са единствено средство за 
развлечение, ЗАБАВЛЕНИЕ. Ху-
баво, ама защо не за САМООБ-
РАЗОВАНИЕ, а? Ами защото „и 
без туй ме скапват даскали-
те, остана и у дома сам да се 
изгърбвам”.

Да, разбира се, сега е мод-
но много да се приказва за са-
мостоятелното обучение на 
децата; да се разтягат ло-
куми, че детето е равнопра-
вен участник в образовател-
ния процес, т. е. СУБЕКТ, а не 
ОБЕКТ на този с извинение 
процес. Но какво означават 
тези „равноправия” и „самос-
тоятелности” на практика? 
Хлапето да решава задачки 
без прекия надзор на учителя; 
да намира материали, които 
преди това му е подавал учи-
телят; правото САМО да оп-
ределя кой материал му е ин-
тересен, а кой му е през оная 
работа – нъцки, няма тако-
ва нещо. Накратко: ако преди 
училището е превръщало де-
тето в сръчно зомби с усилие 
на учителя, то новата мода 
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ако преди училището е 
превръщало детето в 
сръчно зомби с усилие на 
учителя, то новата мода 
повелява на детето да се 
превръща в сръчно зомби 
самостоятелно

„Алтернативното” училище Самърхил

НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

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

пазар Среда, в която се 
реализира печалба от про-
дажба на стоки и услуги. На 
теория се саморегулира от 
търсенето, което пораж-
да предлагане. На практи-
ка предлагането си създава 
търсене, а в регулацията се 
намесват извъникономиче-
ски и агресивни икономиче-
ски фактори. Следователно 
„свободният” пазар е мит, 
позоваването на който ли-
шава всеки аргумент от 
смислова тежест.

престъпление Според 
държавата това е всяко 
действие, което нарушава 
закона и води до щети и фи-
зически увреждания.

Според анархизма престъ-
пление е всяко действие, кое-
то погазва личната, а значи 
и обществената свобода, 
разрушава социалната спра-
ведливост и унищожава со-
лидарния дух. Когато няма 
пострадали, няма и престъ-
пление – явлението обаче е 
повод за дебат и мерки явле-
нието да не прерасне в про-
блем.

Престъпленията, вмес-
то да се наказват, следва да 
се предварят чрез социална, 
психологическа и медицинска 
практика, чрез възпитание в 

дух на свобода, равенство и 
солидарност.

В рамките на капитали-
зма и държавността фено-
менът престъпност е не-
изкореним, защото голяма 
част от престъпленията 
фактически представляват 
„извънзаконен” бизнес, а ос-
таналите са израз на безиз-
ходицата на извършители-
те.

Самата държава е главен 
престъпник, защото еже-
дневно и ежечасно мачка сво-
бодата на народа.

паразит Който използва 
чуждите нужди за своя обла-
га, който живее за сметка на 
чужд труд и чужди лишения. 
Основният паразит е държа-
вата, при това привилеги-
рован паразит, защото съз-
дава условия на нужда и без-
изходица, изземва средства 
за издръжката си, срещу коя-
то извършва услуги на огра-
ничен кръг лица – според ло-
ялността им, според нахал-
ството им (симбиоза на па-
разити), според своите пла-
нове да ги използва (безра-
ботни на социални помощи, 
лесно манипулируеми като 
електорална маса, но и като 
източник на недоволство 
на останалите управлява-
ни маси, които намразват 
жертвите на системата, а 

не самата система причи-
нител) според това дали са 
спонсори на управляващата 
политическа партия.

Привилегированите пара-
зити консумират по десет-
ки и стотици минимални 
жизнени „кошници”, за разли-
ка от дребните, принудени 
да паразитират върху соци-
алното осигуряване люде.

пацифизъм Идеология на 
ненасилието. Удобна за упра-
вляващите, които удържат 
властта си чрез насилие.

приватизация, нацио-
нализация, социализация 
Приватизацията е предава-

не на държавна собственост 
в частно владение.

Национализацията е одър-
жавяване на частна или об-
ществена собственост.

И двете практики са кате-
горично неприемливи за анар-
хизма и им противопоставя-
ме социализацията – тоест 
„собствеността” да бъде на 
тези, които я стопанисват 
за свои лични и обществени 
нужди. Социализираната соб-
ственост не подлежи на про-
дажба, защото липсва прак-
тика на търговия. „Собстве-
никът” на такава „собстве-
ност” я ползва, докато иска и 
докато може, свободен е да я 
отстъпи цялата или отчас-
ти на други за стопанисва-
не, както и да се включи обра-
тно във „владеене”.

Държавната и частната 
собственост в капитализма 
са основа на известна „свобо-
да” на действия на институ-
циите и гаранция за относи-
телната „независимост” на 
частника от диктата на дру-
ги частници и, до определе-
ни граници, на апетитите на 
държавната бюрокрация.

В анархическото обще-
ство, което социално-иконо-
мически представлява социа-
лизъм (с перспектива за до-
растване до комунизъм), та-
кива гаранции и основи са из-

лишни. Материалните акти-
ви се стопанисват от жела-
ещите, а благата им се раз-
пределят и споделят между 
всички членове на общество-
то въз основа на общото съ-
гласие и равномерно поема-
не на тежестта на ангажи-
ментите към поддръжката 
на ресурси, обекти, инфра-
структура и информация (по-
следната, заради специфич-
ната си природа, принадлежи 
без ограничения на всички).

примитивизъм Погреш-
но припознаван като тече-
ние на анархизма, идея за връ-
щане към „щастливото мина-
ло” преди цивилизацията и ин-
дустриализацията.

Някои видове примити-
визъм (веганство, „биопро-
дукти”) успешно се използ-
ват от капитализма както 
за разпиляване на обществе-
ното недоволство (ангажира 
достатъчно енергични хора 
с пилеене на време за каузи, 
които не са способни реално 
да променят общественото 
битие), така и за съвсем ре-
ална печалба и създаване на 
нови пазари за стоки, чиято 
производствена себестой-
ност на единица продукция, 
не много надвишаваща про-
мишлената, генерира високи 
пазарни цени. •

(следва)

Основният 
паразит е 
държавата, 
при това 
привилегирован 
паразит, 
защото създава 
условия на нужда 
и безизходица
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100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция
Пролетта на 1917 г. е в разга-
ра си. Временното правител-
ство със скърцане на зъби е 
признало независимостта на 
Полша. Наследената от пре-
дишния режим криза – про-
мишлена, финансова, инфра-
структурна, глад за непроиз-
веждани в Русия материали и 
изделия – подгрява сама себе 
си.

Работническите комите-
ти дестабилизират система-
та на капиталистическото 
производство – няма как да е 
другояче. Комитетите пред-
ставляват елементи на со-
циалистическа система, опи-
тите им да „поправят криви-
ните” и „решават проблеми-
те”, например налагайки уве-
личение на заплатите, съсип-
ват капитализма, който и без 
това, от гледна точка на на-
емния труд, изцяло е съста-
вен от проблеми за същия нае-
мен труд. Към началото на ля-
тото на 1917 г. са затворени 
568 петроградски фабрики и 
заводи (една пета от столич-
ната промишленост), уволне-
ни са над 100 хиляди работни-
ци.

Работниците гледат да за-
доволят нуждите си, без да се 
отказват от производстве-
ните си задължения. Едното 
обаче противоречи на дру-

гото, пазарните отноше-
ния за извличане на печалба 
се оказват безизходица. Со-
циализмът и капитализмът 
се сблъскват пряко, в плът и 
кръв, практически доказвайки 
своята несъвместимост.

Следва финансов хаос, бли-
зо двоен ръст на държавния 
дълг. Покупателната способ-
ност на рублата пада на две 
трети към февруари 1917 г., а 
към октомври – повече от 10 
пъти. Държавните запаси от 
хляб до октомври едва покри-
ват една трета.

За половин година управле-
ние на Временното правител-
ство финансовият срив е ра-
вен на трите предходни годи-
ни.

Болшевишката партия до 
юни си осигурява сериозно вли-
яние – достига от няколкос-
тотин души до 200-хилядна 
членска маса; болшевишките 
лидери доминират в Централ-
ния съвет на фабричните и 
заводски комитети. Партия-
та на болшевиките от 11 май 
започва да формира в Пет-
роград собствени въоръже-
ни отряди – Червената гвар-
дия (която, след завземането 
на властта, става излишна и 
опасна).

През април пристига от 
емиграция Ленин, който през 

януари сметнал вестите за 
революция в Петроград за им-
периалистическа провокация 
и не вярвал, че ще доживее до 
революцията. Още на следва-
щия ден изнася доклад пред съ-
партийците си за текущите 
задачи на пролетариата (то-
ест на партията) – т. нар. 
„Априлски тезиси”. На 20 април 
партийният вестник „Правда” 
ги публикува. Избухва борба за 
налагане на новата политиче-
ска линия. Сред многото фак-
тори, спомогнали за победата 
на „априлската линия”, са ва-
жни два – нотата на министъ-
ра на външните работи Милю-
ков към Антанта за верност-
та на Русия към съюзнически-
те задължения и завръщане-
то на Троцки. Първото озна-
чава продължаване на война-
та, което предизвиква бурно 
народно недоволство, даже 
първият свободен Първи май 
в Русия се изгубва във вълне-
нията срещу правителстве-
ния лозунг „война до решаваща 
победа”, което води до прави-
телствена криза и образуване 
на коалиционно правителство 
(в което канели и Кропоткин 
за министър, той с обяснимо 
отвращение отказал). Второ-
то – лидерът на „междурайон-
ците” Троцки е умел демагог, 
въздействащ оратор, сближа-

ването му с болшевиките за-
силва шансовете на партия-
та да постигне нещо повече 
от политическо оцеляване.

Априлските тезиси наис-
тина казват на обикновения 
жител на Руската империя 
(официално става република 
чак през есента) онова, което 
го боли. Десет ясни послания, 
впоследствие признати за 
„основи на ленинизма” и пред-
мет на наизустяване като 
сури от Корана с повтаряне-
то им без въпроси защо реал-
но останали неосъществени, 
защото, както във всяка рели-
гия, критиката е ерес, а въпро-
сите – богохулство):
1) рязка критика на войната;
2) буржоазно-либералните за-
дачи на революцията са по-
стигнати, следва преминава-
не към следващия етап – со-
циализма, при което власт-
та да премине в ръцете на ра-
ботниците и бедняците от 
селячеството;
3) никаква подкрепа на Вре-
менното правителство!
4) отпор на политическите 
опоненти с издигане на ал-
тернатива на техните про-
грами – тезата за „цялата 
власт – на Съветите на ра-
ботническите депутати!”
5) твърдо „не” за парламен-
тарна република, твърдо „да” 

за република на Съветите на 
работнически, ратайски и 
селски депутати по цялата 
страна, разтуряне на полиция-
та, армията и бюрократичния 
апарат, замяна на редовната 
войска с всеобщо въоръжение 
на народа;
6) аграрна реформа – конфис-
куване на земята от едрите 
земевладелци, пълна национа-
лизация;
7) банкова реформа – сливане 
на банките в единна общона-
ционална банка, контролирана 
от Съветите;
8) общественото производ-
ство и разпределението на 
блага (продукти) – под пряк 
контрол на Съветите;
9) преименуване на РСДРП (б) 
в Комунистическа партия;
10) обновяване на Интерна-
ционала.

С тази смесица от есеров-
ски, анархически и тук-таме 
„чист” марксизъм, Ленин надя-
ва върху куката сочно парче 
стръв, която и досега за някои 
не била залъгалка, а „искрени 
намерения”. На това днес му 
викат „популизъм” в най-кон-
центрирана форма. При това 
действа постоянно, без да 
провокира образуване на иму-
нитет. •

(следва)
Николай Теллалов

24-ТОМАЙСКА

Време да наритаме и учители, и родители
повелява на детето да се пре-
връща в сръчно зомби самос-
тоятелно.

Те това е прогресът, мам-
ка му.

Безвластната образова-
телна система е доста мъч-
на за пропагандиране. Белята 
е, че тя най-облагодетелства 
децата, които са най-безправ-
ната социална група в обра-
зователната сфера. Всякак-
ви форми на „борба” (натърт-
вам на кавичките) се сблъск-
ват с взаимоотношенията с 
родителите, понеже безвлас-
тната система поставя под 
съмнение авторитета (ав-
торитаризма) на възрастни-
те, оспорва правото на въз-
растните да се разпореждат 
със съдбата на младото съ-
щество. Системата извърш-
ва покушение срещу родител-
ските ПРАВА, ясна работа, че 
ще срещне съпротива на ро-
дителското тяло!

Ето и още един важен про-
блем. Привържениците на без-
властната система измежду 
родители и учители си докар-
ват житейски усложнения, тя 
отменя контрола над детето 
според принципа „прав съм, за-
щото съм възрастен”. Е, кому 
от възрастните би хрумнало 
да си създава дертове?

Наистина ли някой си е по-
мислил, че родителите ще 
прегърнат безвластната пе-
дагогика и ще настояват за 

нея? Ехо! Та това са същите 
хорица, възмутени от вся-
ка нова училищна реформа, 
често без да имат предста-
ва какво точно е реформира-
но, понеже реформата щяла 
да спре шпиковането на дет-
ските мозъци с ненужни тъ-
потии на аванта. И хич не ги 
е еня, че тъпотията е ненуж-
на… Нали е аванта (без допъл-
нително заплащане)!

Излиза, че въвеждането 
на безвластната педагоги-
ка ляга изцяло върху плещите 
на педагогическия, мамка му, 
авангард. Но как? Даже да из-
берем простия и скъп път – 
собствен Самърхил с покер и… 
опа, с уважение към свобода-
та на личността, родители-
те пак си остават родители, 
децата – деца, преподавате-
лите също остават старите 
(курви в новия бардак – без из-
винения).

Трябва да разберем, че 
нито Нийл, нито Тубелски 
представляват образец на 
истинска безвластна педаго-
гика, техните самърхилове и 

училища-градини демонстри-
рат само жизнеспособност-
та на някои безвластни идеи. 
Което си е пропаганда все ня-
каква – добри даскали-ентуси-
асти, радостни деца, проме-
нящи полека-лека мнението си 
родители. Обаче всичко това 
е в ужасно ограничен мащаб, 
с мизерничък количествен 
ефект. Я си спомнете всич-
ки хлапаци в ученическа въз-
раст, които виждате, за кои-
то чувате – май повечето ще 
препоръчате не за безвласт-
но училище, а за курс по шама-
рена фабрика, след което – я в 
семинария, я във военно учили-
ще, да им уважат личността!

Нека не забравяме, че без-
властната педагогика не е 
рисуване на цветна дъга с 
флумастери. Тази педагоги-
ка е една достатъчно суро-
ва и жестока към всички, ос-
вен децата, идея. Тя отнема 
властта над детските ми-
сли от родителите и връчва 
дистанционното на учители-
те; само че и учителят е ли-
шен от власт над детето, 

по-скоро е в ролята на куче-
пазач, което дебне да не би 
някой възрастен да почне да 
се държи с хлапаците както 
с парче пластилин. Та и роди-
телите, ампутирани от при-
вичната им власт, и даскали-
те нищо не кярят, освен пове-
че главоболия – и ни ти семи-
нарии, ни ти военни училища, 
разгребвай с голи ръце лайна-
та на старата училищна сис-
тема без камшици и заповеди. 
Което е, меко казано, сложна 
задача, особено за ония „заслу-
жили” кадри, дето са свикнали 
да пердашат назубрен текст 
от звънец до звънец при гро-
бищна тишина в класа. Таки-
ва даскали толкова години са 
отглеждали тая тишина (ред 
и дисциплина, да ги таковам 
контрафасадно), привиквали 
родители и писали лоши оцен-
ки, намалявали поведението, 
въртели наказания като гим-
настичка бухалки – и хопа, за-
лудо!

Та тръгне ли въвеждане на 
безвластна практика в пъл-
ната ґ мяра, тутакси ще на-

стъпи епично продрискване 
на тълпи учители и родите-
ли. И то същите, дето още 
дърдорят за „самостоятелна-
та личност” на детето. Нао-
стрете уши: всеки път, кога-
то възрастните говорят за 
„уважение към личността на 
детето”, чува се пришепване: 
„стига това да не ни изморя-
ва”.

Да не забравяме, че срещу 
безвластната система като 
жандармски кордон пред де-
монстранти стои не само 
настоящата шибана образо-
вателна система. Училища-
та днес са нещо като прием-
ни пунктове, където можеш 
да оставиш детето и да не 
се тревожиш (много), че то 
ще се утрепе или ще стане 
твърде нагло. Училището учи 
на дисциплина заради самата 
нея, на живот по звънец, на 
послушание пред по-големи-
те (във всякакъв шибан сми-
съл), на изпълнение на неща, 
които не ти трябва да проу-
мяваш. Демек, не учи, а дреси-
ра. И след като всеки ден на-
силват детето да съществу-
ва по този начин, то му ста-
ва навик. Което е адски удоб-
но за възрастните.

Нима родителите (и те 
вкоравени в насадения им на-
вик) ще поискат децата им да 
се връщат от училище РАЗ-
ЛИЧНИ? •

Автор: даскал Тан
превел от руски: 
Николай Теллалов

» » » продължава от страница 9

Нима родителите ще 
поискат децата им да 
се връщат от училище 
различни?
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1. Трифон Терзийски, Кнежа 60 лв
2. Александър Наков, Перник 20 лв
3. Петьо Зафиров 20 лв
4. Даниел Рангелов 60 лв
5. Димитър Богданов 10 лв
6. Илия Троянов, Виена 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези книги и нови заглавия можете да купите в София от книжарница Нисим на бул. Васил Левски 59, Български книжици на 
ул. Аксаков 10 и в книжарницата на бул. Дондуков срещу Първа английска гимназия. Книгите могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв

3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв

4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв

5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв

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

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв

11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв

12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв

13. Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв

14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв

15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите
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	 01.05.1886	 г.	 чикагските	

работници	 обявяват	 обща	
стачка	 за	 8-часов	 работен	
ден.

• 	От	 03.05.	 до	 09.05.1937	 г.	 в	
Барселона	се	извършва	опит	
за	 контрареволюция	 от	
страна	на	правителството	
с	помощта	на	Нападателни-
те	отряди	и	комунистите.	
Седмица,	 отбелязана	 в	 ис-
торията	 като	 „майските	
събития”	от	1937	г.

• 	На	04.05.1903	г.	в	с.	Баница	е	
убит	Гоце	Делчев.

• 	На	 05.05.1937	 г.	 в	 Барсело-
на	е	убит	от	Сталинското	
НКВД	 италианският	 анар-
хист	професор	Камило	Бер-
нери.

• 	На	 06.05.1925	 г.	 е	 разстре-
лян,	заедно	с	още	четирима	
четници	 от	 Сливенската	
анархистическа	чета,	поет-
ът	Димо	Петранов	 (Разкол-
ник).

• 	На	12.05.1952	г.	в	концлагера	
„Белене”	е	разстрелян	анар-
хистът	 Иван	 Николов	 Йон-
дов	 от	 с.	 Търновлак,	 Кюс-
тендилско.

• 	На	14.05.1940	г.	в	Торино	уми-
ра	Ема	Голдман.

• 	На	15.051925	г.	в	софийските	
казарми	е	удушен	поетът	и	
редактор	 на	 списание	 „Пла-
мък”	Гео	(Георги)	Милев.

• 	На	16.05.1864	г.	е	заточен	ру-
ският	писател	и	революцио-
нер	Николай	Чернишевски.

• 	На	18.05.1789	г.	избухва	Вели-
ката	френска	революция.

• 	На	19.05.1990	г.	в	Казанлък	се	
състои	 възстановителна-
та	Национална	конференция	
на	 Федерацията	 на	 анархи-
стите	в	България	(ФАБ).

• 	На	 20.05.1814	 г.	 в	 Прямухи-
но,	 Тверска	 губерния	 е	 ро-
ден	анархистът	Михаил	Ба-
кунин.

• 	На	21.05.1879	г.	в	Париж	е	ги-
лотиниран	 безвластникът	
Емил	Анри.

• 	На	25.05.1879	г.	в	с.	Хърсово	
(Разградско)	е	роден	извест-
ният	 български	 анархист	
Върбан	Килифарски.

• 	На	 25.05.1924	 г.	 в	Дупница	 е	
родена	 партизанката	 анар-
хистка	Петрана	Димитрова	
Лисичкова.

• 	На	28.05.1925	г.	в	местност-
та	 „Гайтановец”	 са	 убити	
анархистите	 Мариола	 Мил-
кова	 Сиракова,	 Мина	 и	 Ма-
рийка	 Василеви,	 Желязко	
Иванов	Ирикапаклиев	и	Пен-
чо	Колев	с	още	8	антифаши-
сти.

• 	На	29.05.1988	г.	в	София	уми-
ра	анархистът	Георги	Дими-
тров	 Кюртов	 (Карамихал-
ков),	 един	 от	 последните	
редактори	на	в.	„Работниче-
ска	мисъл”.

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

НОВО АНАРХИСТКО ИЗДАНИЕ

Статиите на Александър Наков

На есперанто – „този лесен и 
прекрасен език за прякото об-
щуване между хората” – ста-
тия се определя като жанр, 
съдържащ ясна и точна ми-
съл, разбираем израз на идея 
или описание на събитие. Оз-
начава още и вид обучение във 
вестник, в допълнение към ин-
формацията.

Двайсетте статии на 
Александър Наков, писани за 
„Свободна мисъл” в периода 
2008-2013 г. и събрани в мал-
кото издание на „Шрапнел” 
от тази година, са криста-

лен пример за есперантист-
ката дефиниция за идеалната 
същина на езика като сред-
ство – да свързва хората, да 
осъзнава опита в разказа на 
миналото, да огласява бъде-
щите перспективи. Слово ла-
конично, добронамерено, от-
четливо, без назидание и пла-
катна патетика.

Анархист, есперантист, 
дългогодишен обитател на 
фашистките и на болшевиш-
ките „възпитателните обще-
жития”, воин на трезвата ми-
съл не само във въздържател-
ните дружества – Бай Сандо 
е неназованият учител на на-
стоящето поколение анархи-
сти. Над една от снимките 
в сборника пише: „Бай Сандо – 
90 г. – Скалата е по-мека от 

него!” Тези, които здрависват 
топлата му ръка и оглеждат 
честността на идеалите си 
в очите му, знаят как леко е 
да се говори с него, познават 
дяволития, лишен от мъче-
ничество релеф на топлата 
му усмивка. Откъде извира 
твърдостта на убежденията 
в сърцатия човек, който не 
смазва с възклицателни поу-
чения? Отговорът на кой да е 
въпрос „не действа във вид на 
поучаване, наготово.”

Тези, които тепърва ще 
последват пъргавата стъпка 
на автора Александър Наков, 
ще видят, че криволиците на 
събитията – родни и между-
народни, лични или трагични 
за цели поколения и народи – 
чертаят винаги правата раз-
делителна линия между свобо-
дата и потисничеството. 

На езика на свободната 
мисъл Статиите са урок по 
честност и всеотдайност, 
пример за солидарност, па-
мет за позорното минало и 
затлаченото настоящо „цар-
ство на конфузията и безво-
лието”, която да отрезви заб-
равилите и да помогне като 
аргумент на волевите и не-
примиримите. •

СМ
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защитникът на статуквото 
Макрон и огледалният му об-
раз Льо Пен. В сблъсъците, из-
бухнали на 1 май, бяха ране-
ни шестима жандармеристи. 
Участниците в протестите 
заявиха, че се противопоста-
вят както на неолиберализма 
на Макрон, така и на национа-
лизма на Льо Пен.

Германия

В Германия имаше повече от 
20 демонстрации в различ-
ни градове с десетки хиляди 
участници.

В Берлин 5400 полицаи 
бяха изправени срещу около 
800 демонстранти, сканди-
ращи лозунги като „Да наво-
дним Г-20” – срещата на вър-
ха на групата на 20-те най-го-
леми икономики ще се прове-
де в Хамбург през това лято.  
Стотици бяха задържани.

По същото време около 
200 000 души посетиха „тра-
диционния първомайски бир-
фест” с бира и кебапчета.

САЩ

Протестите на 1 май в САЩ 
бяха по-масови и белязани от 
повече насилие от обикнове-
но. Протестиращите изрази-
ха гнева си срещу икономиче-
ската политика на Тръмп – да-
нъчни облекчения и дерегула-
ции за корпорациите за смет-
ка на работещите, както и 
срещу неговата расистка по-

литика. Нюйоркски анархи-
сти и други активистки гру-
пи организираха редица от 
протести в Ню Йорк, включи-
телно голямо антифашистко 
шествие на площад „Юниън”. 
Анархисти обсадиха и офиси-
те на банките Wells Fargo и 
JPMorgan.

Протести имаше в десет-
ки градове в страната, като 
най-мощни бяха в Портланд, 
Вашингтон, Лос Анджелис, 
Сан Франциско и Чикаго, къ-
дето десетки бяха аресту-

вани след атаки срещу скъпи 
магазини и банкови институ-
ции. Работници от анархосин-
диката IWW също организи-
раха демонстрации в няколко 
града.

Турция

Полицията в Истанбул използ-
ва сълзотворен газ и гумени 
куршуми срещу демонстраци-
ите на 1 май, повече от 200 
бяха арестуваните по време 
на работническите проте-
сти в града. Протестите на 
празника на труда са ежегод-
но събитие в Турция, по тра-
диция съпроводено с жесто-
ки полицейски репресии срещу 
демонстрантите.

Тази година се очакваше 
протестите да бъдат по-
тихи, след като синдикати-
те заявиха, че няма да се оп-
итват да стигнат до забра-
нения за демонстрации пло-
щад „Таксим”.

Въпреки това имаше ма-
сирано полицейско присъст-
вие, а над протестиращи-
те прелитаха хеликоптери. 
Тежки сблъсъци избухнаха в 
работническия квартал Ме-
джидиекьой, където протес-

тиращите се опитваха да 
се отправят към площад Так-
сим с викове: „Таксим е наш и 
той ще остане наш”. В де-
монстрациите и сблъсъци-
те участваха анархистите 
от Революционно анархист-
ко действие и други леви и 
синдикални групи.

 

Гърция

Хиляди работници обградиха 
парламента в Гърция, за да из-
разят гнева си срещу затяга-
нето на коланите, налагано от 
тройката кредитори. Прави-
телството подписа поредния 
договор с кредиторите за ор-
язване на пенсиите и увелича-
ване на данъците на фона на 
обща стачка.

Индонезия

Хиляди работници проведо-
ха демонстрации в Джакарта, 
столицата на Индонезия, с нас-
тояване правителството да 
повиши минималната работна 
заплата, да забрани изнасяне-
то на работни места в стра-
ни с по-евтин труд, да осигури 
безплатно здравеопазване и 

да подобри условията на труд 
за работниците в страната.

Филипините

Хората в Манила носят ков-
чег към президентския дворец 
в знак на протест срещу про-
дължаващите масови убий-
ства, извършвани от прави-
телството на президента Ду-
терте под вечния претекст 
за война срещу наркотиците. 
Както и през предходните го-
дини, работниците отбеляза-
ха „Майският ден” с призиви за 
по-високи заплати и прекратя-
ване на т. нар. „Ендо” или наема-
не на нископлатени работници 
през агенции за заетост.

Беларус

Анархисти от различни градо-
ве организираха агитационни 
акции, призоваващи хората за 
стачки и съпротива. В Минск, 
по покривите на булевард Пуш-
кин беше провесен 20-метров 
транспарант „Писна ви да гла-
дувате? Стачкувайте!”. В Со-
лигорск, където работниците 
скоро стачкуваха, анархисти-
те написаха по стените „По-
литиците в мините!”. В Брест 
анархистка група провеси 
транспарант, рисува графити 
и разпръсна позиви до жители-
те. Транспарант беше прове-
сен и в гр. Бяроза.

Масови демонстрации сре-
щу властта имаше и в Испа-
ния, Португалия, Австрия, Бра-
зилия, Чили, Хаити и много дру-
ги места по света. В България 
демонстрация организира Ав-
тономният работнически син-
дикат, която отразяваме от-
делно в подлистника. •

Наблюдател

РАБОТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ

1 май по света
Д Е М О Н С Т Р А Ц И И  И  С Б Л Ъ С Ъ Ц И  В  Д Е Н Я  Н А  Т Р У Д А
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