
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒ ÌÅÆÄÓ ÕÎÐÀÒÀ È ÁÎÐÁÀ ÇÀ 
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Днес не е празник, а ден за борба! Работнико, бори се за своите права! 
Мир между хората, война срещу властта! 

 

 

 

 

 

1 май e денят на работниците - ден на борба, започнала преди повече от 120 

години и чийто край още не се вижда. На този ден, през 1886 г., стотици хиляди 

работници заливат улиците на Чикаго с „утопичното“ за онова време искане за 

8 часов работен ден. Много от тях са убити или хвърлени в затвора. Но 

работниците не капитулират пред репресиите и в крайна сметка успяват да 

спечелят, защото са обединени. Работническите борби продължават повече от 

сто години и успяват да извоюват на практика всяка една социална 

придобивка, на която една част от хората се радват днес – петдневната работна 

седмица, осемчасовия работен ден, обезщетенията при уволнение, социалните помощи за 

безработица, заплащането на извънреден труд, забраната на детския труд и т.н. 
 

Днес борбата за достоен труд продължава. По улиците на Франция стотици хиляди работници се 

противопоставят на политиката на съкращения и социален геноцид, водена от новото правителство 

на страната. Милиони работнички организираха най-мащабната женска стачка в историята на 

Испания с искания за справедливо заплащане и уважение. Демонстрации се случват в Италия, 

Германия, Аржентина, Бразилия, Турция. Малко по-различно стоят нещата в бившите 

социалистически страни като България. Тук работническото движение беше абсорбирано от 

болшевишката партия преди промените, а след тях беше поставено в услуга на новите силни на деня 

– които се оказаха старите, но този път в ролята на капиталисти и прилежащата към тях държавна 

бюрокрация. 

 

Смяната на идеологията сред 

икономическия и политическия елит в 

страната промени цялата парадигма на 

обществото ни и отношенията между 

неговите членове. Партийната върхушка бе 

заменена от олигархична. Всъщност, 

основните действащи лица си останаха 

същите, но от привилегировани ползватели 

на държавна собственост, те се превърнаха 

в частни собственици на същата тази 

собственост. Новата парадигма създаде 

новите понятия и ни натрапи приемането 

на новото положение в обществото. 

 

Бунтът на Хеймаркет, Чикаго, 1886 г. 

 

КАКВО ЧЕСТВАМЕ НА 1 МАЙ? 



 
  

 

 

 

 

Промяната идва бавно и голяма част от работещите хора 

продължават да усещат върху плещите си експлоатацията на 

малобройния елит в лицето на властта и капитала. Да разгледаме 

мястото на жените и други маргинализирани групи в реалността 

на капитализма: 
 

Женските борби са неизменна част от синдикалните борби на 20 

век. Жените масово участват в кампаниите и протестите за 8-

часов работен ден.  
 

Борбата на жените за равнопоставеност на работното място 

датира отдавна. Опитите да се заглуши техният глас в 

обществото – от още по-отдавна.  

Когато жените започват работа във фабриките, надниците им са в пъти по-ниски от тези на мъжете. 

От края на 19 век досега експлоатацията на жените в много различни индустриални и други 

браншове продължава. Свидетели сме на многобройни примери на разлика в заплащането на едни 

и същи позиции за мъже и жени, забавени заплати, превишено работно време, орязване на време 

за почивка, неблагоприятни условия на труд, дискриминация, сексуален тормоз на работното място, 

по-ниски пенсионни възнаграждения за жени.  
 

Тъкачната индустрия е само един пример за съвременно робство. Много болници ограничават 

медицинските сестри при ползването на тоалетна и пауза за хранене. Авиокомпаниите задължават 

стюардесите да ходят гримирани и с къси поли. Частни фирми стигат още по-далеч като се осмеляват 

да посочват в обявите си за секретарки и асистентки условия като „красива външност“ и „поддържан 

външен вид“, които не важат за мъжете в офисите. Сервитьорки и барманки са длъжни да търпят 

вербален тормоз, за да запазят работата си. Отношението към бременни жени в работната среда и 

към майки с малки деца е дискриминативно на много места – някои работодатели стигат до там, че 

по време на интервю за работа питат кандидатките дали имат сериозна връзка и дали смятат в скоро 

време да забременяват! 
 

В икономиката трудът е сегрегиран в мъжки и женски професии. За женски са възприемани 

професиите учителка, медицинска сестра, стюардеса, шивачка, фризьорка, козметичка, детска 

лекарка, чистачка, сервитьорка, и т.н., което е видно от граматическия род на наименованията им. 

Тези професии имат по-нисък социален статут и съответно заплащане в сравнение с т.нар. мъжки 

професии като инженер, строителен работник, техник, пилот, кмет, политик и т.н, като тези професии 

нямат женска форма в езика ни и скриват езиково присъствието и приноса на жените в тях. Това 

разделение на труда е характерно за патриархалните общества, каквото е българското - жените са 

подкласа на работническата класа. Те получават по-ниско социално признание и възнаграждение за 

труда си в официалната икономика, а в дома се трудят без заплащане - този труд се счита като част 

от семейните им задължения. На жените в България все още се гледа като на домакини, или 

потенциални такива, чиято отговорност и основно житейско задължение, дори когато работят, е 

грижата за дома и семейството, за разлика от мъжа, който тази система предполага, че е основен 

източник на доходи в семейството. 
 

            РАВНОПРАВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВСИЧКИ! 



 
  

И така домакинята е незаменима, но изолирана и невидима в капиталистическото общество. 

Незаменима е, защото износва, ражда, отглежда, обгрижва, дисциплинира и обслужва работника за 

производство. Изолирана вкъщи тя извършва необходим труд без надница и без възможност да се 

противи или да стачкува. Ролята и в социалното производство остава невидима, защото видим е 

само продуктът на нейния труд: работниците. А без този труд, капитализмът не би съществувал. 

Защото “някой” трябва да предоставя тези услуги на работната ръка - някой трябва да готви, да чисти, 

да гледа новото поколение, да се грижи за старото. Половата йерархичност в икономиката 

допълнително утежнява положението на жените. Високите постове в повечето браншове все още 

най-често се заемат от мъже. Това обаче са остарели стереотипи, несъответстващи на съвременната 

ни реалност с мнозинство от работещи жени. Затова е наложително да ги преосмислим. 
 

Много други хора също страдат от дискриминация на 

пазара на труда, който капитализмът разгръща - хора с 

увреждания, малцинствени групи (ромите в България), 

хора от друга раса, хора с бежански статут, хора с 

нехетеросексуална ориентация. Често не се сещаме 

колко подценявани са различни групи в обществото ни, 

които остават сами в борбата за достойно и 

справедливо отношение на работното място. 

Проблемите ни са взаимно свързани, а не изключващи 

се и те идват от системата, която сами сме избрали да 

властва и да ни ръководи. Само заедно можем да се 

преборим за промяна и за по-добър живот! 
 
 
 

 

 
Предстоят избори, които без съмнение ще бъдат съпътствани от поредната доза фалшиви обещания 

и популистки лъжи. Как толкова време не разбрахме, че докато делегираме на корумпирани 

политици правото да решават вместо нас и разчитаме на подставени лица да намират изход от 

проблемите ни, винаги ще сме разочаровани и предадени. Защото системата не е повредена, тя 

умишлено е създадена да работи в ущърб на хората! 

 

ИМАМЕ ПИТАНЕ: 
 

→ Пак ли ще отидеш да гласуваш за тези, които си 

купуват евтини апартаменти, докато ти си принуден да 

изплащаш кредит до живот? 

 

→ Пак ли ще повярваш на тези, които обричат децата 

на бедност, емиграция и екологична катастрофа? 

 

→ Хубаво ли ти е с парите от данъците ти да правят 

ремонти като този на Графа и Седмочисленици, където 

се спъваш т.нар. „перки“ на бордюра и където плочките 

са очевидно неравни? 

       ЗАЩО СМЕ НЕДОВОЛНИ? 



 
  

 

→ Съгласен ли си милиони левове от бюджета да потъват в нечии джобове, докато се симулира 

справяне с проблема с бездомните кучета, които също са жертва на тази система (безнаказано 

измъчвани, убивани, развъждани, ползвани за боеве)?  

 

→ Продължаваш ли да наливаш пари в ЦГМ, след като дори съдът се произнесе, че увеличението на 

билетът за градски транспорт на 1,60 лв. е незаконен ? 

 

→ Подкрепяш ли изсичането на горите и застрояването на Черноморието? 
 

→ Работиш ли повече от 40 часа на седмица? Заплащат ли ти за допълнително за извънредния труд? 

Крадат ли от заплатата ти като те глобяват несправедливо на работното място? 

 

→ Осигуряват ли те на пълна заплата? Бавят ли ти заплатата с месеци? Когато прекъсваш трудовите 

си взаимоотношения, работодателят ти спазва ли законовите разпоредби по освобождаването ти? 

 

→ Работодателят ти заплашва ли те, когато се бориш 

за правата си? 

 

→ Искаш да работиш, но не те вземат, защото си от 

друг етнос/ си трудноподвижен/ гледат външността 

ти, а не качествата ти/ пр.? 

 

→ Вбесява ли те факта, че работиш до дълбоки 

старини, за да получаваш мизерна пенсия, с която не 

можеш да си платиш дори лекарствата? 

 

 

Списъкът може да продължи до безкрай. Време е да сложим край на експлоатацията! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             КАК ДА СЕ БОРИМ ЗА ПРОМЯНА? 

“Òðóäúò ùåøå äà ïîèñêà ñìåòêà îò êàïèòàëà, îò òîâà áåçëè÷íî áîæåñòâî,  
íåèçâåñòíî íà  ðàáîòíèêà, êëåêíàëî íÿêúäå, â òàéíñòâåíàòà ñè ñêèíèÿ,  
îòêúäåòî ñìó÷åøå æèâîòà íà òèÿ óìèðàùè îò ãëàä õîðà, êîèòî ãî õðàíåõà!” 
 
Åìèë Çîëà, “Æåðìèíàë” 



 
  

Ние имаме доблестта да живеем честно, в един свят на алчност и корупция. Но това не е достатъчно. 

Време е да проявим смелост и да се борим за правата си. 

 

Тези, които ще подобрят нашите условия на труд и ще повишат заплатите ни, няма да са 

правителствата или работодателите. Това ще го свършим сами, както сме го правели винаги в 

историята. Въпреки жълтите скандали и разправии между политическите партии, те са обединени в 

стремежа си да ни управляват и ограбват. Ние виждаме как политиците обръщат палачинката, 

сменят вижданията си, сменят парламентарните си групи и покровителите си, всеки път когато това 

е в техен интерес. Нещо повече. Нашите работодатели също са обединени. Българската икономика 

представлява една мрежа от картелни споразумения. Гласни и негласни, официални и тайни, всички 

големи работодатели работят заедно срещу работниците. Обединявайки усилия, те лобират в 

парламента, купуват и продават политици, дори създават свои частни партии, които да обслужват 

интересите им. 

 

В същото време работят за разединението на работниците. Знаем, че в повечето частни 

предприятия синдикалната дейност е забранена от собствениците, а държавата мълчи пред това 

явно нарушение на закона. Освен това, работодателите са в съюз с казионните синдикати, които 

играят ролята на медиатори и служат за легитимация на действията на капитала и правителството.  

Поставени в тази враждебна среда, ние работниците сме длъжни да се обединим, за да защитим 

правата си. Ние трябва да осъзнаем общата си цел и да заработим заедно за нейното осъществяване. 

За това призоваваме всички работници, всички професионалисти от различни сфери, както и 

наемните работници в сферата на услугите – обединете се, синдикализирайте се, бъдете солидарни!  

Заедно можем да се опълчим срещу всеки един некоректен работодател. Заедно ще променим това 

общество, изградено върху нашия честен труд, но служещо в полза на най-алчната и корумпирана 

част от него. Няма да се примирим с господстващото положение на деградирали типове, наричащи 

се политици и бизнесмени. Въоръжени с морал и желязна воля, ние ще разклатим устоите на това 

гнило общество и ще изградим по-справедливо бъдеще! 

 

Без шефове, без господари, 

справедливо заплащане и достоен живот за млади и за стари! 
 

 

 

fab100.anarchy.bg 
 


