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Гръцкият 

декември – година 

по-късно

Развитието на гръцката съпро-
тива и последните сблъсъци с 
„новата” социалистическа власт.

„Теология на 

освобождението”

Дискусионна трибуна: Съвмести-
ми ли са религията и революция-
та? Примери от Латинска Аме-
рика.

Защо едни държави 

са по-добри от 

други?

Дискусионна трибуна: Какво 
всъщност означава стандартът 
на живот в богатите страни?

Каква програма ни 

трябва?

Инициатива за изработване на 
смислени и полезни материали за 
облекчаване и подобряване на ра-
ботата на Федерацията.

Европейци по 

природа

Възможно ли е в постсоциалисти-
ческата бивша сфера на влияние 
на СССР да се роди жизнено анти-
капиталистическо движение?
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ДЪРЖАВНОТО „ОСИГУРЕНО“ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

Честита 2010 година
Факта, че посрещаме поредната нова година говори, че не 
сме се предали пред трудностите и несгодите, съпътства-
щи нашия живот, а напротив – продължаваме напред в бор-
бата с времето и несправедливостта.

2009 година за анархистите беше по-добра от 2008. 
Освен че отбелязахме 90-годишнината от създаването на 
ФАБ, успяхме да сплотим нашите редици, да оставим назад 
неувереността, да бъдем по-близо до хората и да привлечем 
ентусиазирани млади хора, готови да отделят от времето 
и средствата си за безвластническата идея – за солидар-
ност, свобода и справедливост.

През 2009 година отчетохме положителното и отрица-
телното от нашата дейност и поставихме на дневен ред 
нови идеи за развитието на федерацията. През 2010 ни 
предстои нелеката задача да ги реализираме.

Именно затова ви пожелаваме здраве, търпение и упори-
тост, за да постигнем това, което сме планирали! •

Спорна 2010 г.

НОВА ГОДИНА, СТАР КЪСМЕТ

2010 – скъпотия и безработица

РЕФЕРЕНДУМЪТ ЗА НОВИНИТЕ... И СТАРИНИТЕ

Швейцария на Балканите

Правителството на Бой-
ко Борисов подготвя двоен 
удар върху джоба на бълга-
рина. От една страна това 
е непрекъснато покачваща-
та се безработица, която 
се очаква да стигне до 11,4% 
според икономическите екс-
перти на кабинета, а според 
други независими експер-

ти може да удари и 14-15% в 
края на 2010 г. Целият този 
процес на загуба на работни 
места обаче е придружен с 
покачване цените на основ-
ни стоки и услуги. Изглежда 
принципите на икономика-
та, че когато има повишава-
ща се безработица инфлаци-
ята и цените падат, не ва-
жат за правителството на 
ГЕРБ и финансовия министър 
Дянков. Това не е защото 
икономическите формули са 
сбъркани, а се дължи чисто и 
просто на намеса на държа-
вата, т. е. нейната полити-
ка – да се вдигнат умишле-

но цените на ресурси и услу-
ги. За да си отговорим защо 
е така, е редно да видим кои 
точно цени се вдигат.

Надуване с газ

Цената на природния газ се 
вдига с 10,45%. От Държав-
ната комисия за енергийно 
и водно регулиране (ДКЕВР) 
дори изтъкнаха, че хората 
трябва да бъдат благодар-
ни на това скромно поскъп-
ване, защото от Булгаргаз 
били поискали увеличение 
със 17,02%. Няма да е чудно 

В края на 2009 г. на българ-
ското общество беше под-
хвърлена поредната медий-
на димка, която да го пора-
зсее от досадни битовизми 
като икономическата кри-
за или неуспехите на ново-
то правителство. Нацио-
нал-популисткият тандем 
Борисов-Сидеров излезе със 
зашеметяващата идея тре-
тият референдум в българ-
ската история (след тези за 
премахването на монархи-
ята от 1946 г. и приемане-
то на „живковата” консти-
туция през 1971 г.) да бъде 
за ликвидирането на едно 

до голяма степен символич-
но право на едни 10% от на-
селението. Като прецедент 
беше посочен референду-
мът за минаретата в Швей-
цария – макар вероятно все-
ки швейцарец да би бил пот-
ресен от тази байганьовска 
интерпретация на пряка-
та демокрация. Едва ли има 
нужда да се посочват раз-
ликите между швейцарска-
та политическа система и 
българската, между тамош-
ните емигранти и местно-
то население с турски про-
изход или между здравия раз-
ум и провеждането на рефе-

рендум, в който хората да 
гласуват едни против други 
на етнически принцип. Няма 
голяма загадка и в рязката 
промяна в позицията на Бо-
рисов след като с изнена-
да откри, че строгите въз-
питатели от ЕС няма да му 
позволят подобни игрички. 
Все пак последователност-
та никога не е била основна 
характеристика за полити-
ците, а конкретно на ББ чес-
то се случва да говори глу-
пости, без да си дава смет-
ка за реалностите. В крайна 
сметка на всеки мислещ чо-

КАПИТАЛИЗЪМ, КЛИМАТ, КОПЕНХАГЕН

Да блееш или да не блееш?
В края на миналата година 
се проведе срещата на вър-
ха в Копенхаген за нов меж-
дународен договор, който 
да замени и подобри вече не-
актуалния Протокол от Ки-
ото, подписан през 1997 г. 
и действащ до 2012 г. Като 
алтернатива на „срещата 
на висoко ниво” в Бела Цен-
тър се проведе Климафорум 
’09 в друга конгресна сграда. 
Интересът към това съби-
тие наистина беше голям.

Не липсваха и българи, ко-
ито бяха така добри да раз-
кажат преживяванията си. 
Един от разказите дори е 

озаглавен „Докато вие бля-
хте”, явно намеквайки, че 
причината за глобалното за-
топляне са 3-4 милиона бъл-
гари, които ги домързя да 
отидат до Копенхаген да се 
молят на политиците. По-
вече за ефекта от алтерна-
тивния форум можете да на-
учите на уеб страницата на 
форума – на нас специално не 
ни стана ясно точно какъв е 
той.

За съжаление не станаха 
ясни и доста по-интересни 
и поне според нас по-важни 
неща.

Правителството на Бой

» » » продължава на страница 2 » » » продължава на страница 3

» » » продължава на страница 3



януари 2010, брой 1СВОБОДНА  МИСЪЛ2

„Парите или живота!” – 
допреди години това навя-
ваше мисли за апаши с но-
жове в тъмни улички или ро-
мантични разбойнически ро-
мани от времената на фус-
тите и каляските. Днес оба-
че, след окрупняването на 
апашкия бизнес и издигане-
то му на европейско равни-
ще, за повечето от нас „па-
рите или живота!” поражда 
кошмари свързани най-вече 
с доктори и здравни каси – 
било то черни или НЗОКави.

Най-силно го усещат оба-
че най-слабите.

Случаят с пенсионера Р. 
прилича много на съдбата на 
пенсионера Х.Х., представе-
на в предишния ни брой. Об-
щото е, че отново държава-
та с нейните институции 
си играе с човешките съдби, 
разликата този път е, че не 
става въпрос за Топлофика-
ция, а за родното здравео-
пазване, което си играе със 
съдбата на един човек, на 
чието място може и сигур-
но ще се окаже всеки един 
от нас.

Р. е на около 55 години, жи-
вее в София. Абсолютно сам 
е. Няма жена, деца, братя, 
сестри, родителите му са 
починали. Няма абсолютно 
никакви близки. Единствено-

то, което притежава е бок-
сониера в мизерно състоя-
ние. Работи като пазач за 
заплата близка до минимал-
ната и тъй като парите не 
му стигат, се налага да рови 
по кофите с надеждата, че 
нещо може да изпадне. Виж-
дали сме ги – дори добре из-
глеждащи хора, които, като 
минат покрай някоя кофа, 
хвърлят по един поглед въ-
тре.

Както повечето българи, 
държавата и капиталът са 
го направили смирен и апа-
тичен. През свободното си 
време Р. гледа телевизия и 
пак като голяма част от са-
мотните и бедни хора – кои-
то са голяма част от хора-
та изобщо – посяга към чаш-
ката, за да удави в алкохол 

безрадостните си разсъж-
дения.

За съжаление една вечер 
Р. гледа мач, мачът свърш-
ва, той става от стола, за-
лита и пада. Изпукване при-
дружено със силна болка про-
низва крака му в областта 
на бедрото. Р. чупи бедре-
на кост. Болката е толко-
ва силна, че не може да се из-
прави. Не може да се обади 
по телефона, защото му е 
спрян от месеци поради не-
платени сметки. Няма кого 
да извика за помощ. След 3 
дни мъки, със сетни сили Р. 
успява да повика линейка и 
е откаран в болницата. Ле-
куващите лекари го питат 
още в момента на приемане-
то дали има пари. Ако няма, 
гипсират го и го връщат 

в къщи – ако има късмет, 
костта ще зарасне както 
трябва. Ако няма – няма. Ако 
има пари, ще остане в болни-
цата, ще му направят опера-
ция и ще му сложат пирон, с 
който да закрепят костта, 
докато зарасне. Въпреки че 
няма пари, изправен пред из-
бора да се върне сакат и са-
мотен в собствения си дом, 
където няма да може да се 
обслужва, Р. прави логично-
то, като казва, че има пари, 
за да си плати лечението и 
така е приет в болницата. 
След като му правят опе-
рацията и лежи 2 седмици 
идва време да бъде изписан. 
За престоя и труда на ле-
карите не плаща, защото е 
здравно осигурен, но за „кон-
сумативите” по лечението 

дължи 400 лв, които чове-
кът просто няма откъде да 
извади. Същите тези „кон-
сумативи”, които лекарите 
тези дни казаха, че щели да 
дават на болните с фактура 
само срещу заплащане, а бо-
лните после трябвало да си 
търсят парите от държа-
вата, защото на лекарите 
им писнало да се занимават 
с бюрократи, вместо да си 
гледат лекарските работи.

Пред Р. обаче не остава 
дори незавидната възмож-
ност да се занимава с бюро-
крати. Има някакъв мъгляв 
шанс да получи допълнител-
на помощ от държавата, 
ако добие степен на инва-
лидност, но затова трябва 
да представи епикриза от 
болницата, която същата 
отказва да му даде, докато 
не плати парите.

Р. е в безизходица. Няма 
пари, не му дават епикриза-
та. Не може да ходи като хо-
рата, камо ли да работи – 
поредният „излишен” човек, 
от когото държавата иска 
да се отърве, за да се зани-
мава с любимата си дей-
ност  – да обира парите ни 
под предлог, че с тях ще се 
грижи за хора като Р., хора 
като Х.Х., хора като нас след 
още няколко петилетки или 
още няколко кризи. •

А. Пешунски и А. Ванчев
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Снимка: Слободан Васич, fotolia.com

тази цена да бъде увеличена 
още веднъж през второто 
тримесечие на годината – 
по руско-украинските тръби 
газът понякога секва, но по-
водите за поскъпване – ни-
кога.

Поскъпването на газа 
води до поскъпване на пар-
ното и топлата вода със 
средно 5% в зависимост от 
региона. „Бонус” към това 
поскъпване за софиянци ще 
бъде и по-скъпата с 8% вода 
– независимо, че 60% от нея 
се губи, преди да е стигна-
ла крана на мивката. Сами 
може да се досетите кой 
плаща тези загуби по трасе-
то – все едно си поръчвате 
в магазина 1 кило ябълки, ма-
газинерът ви носи 400 гра-
ма и ви казва, че другите ги 
е изтървал, докато ги е но-
сил от склада, след което ви 
иска още пари, за да се запи-
ше на курс по сръчност.

Транспортът поскъпва за 

най-уязвимите

Не е и подминат градски-
ят транспорт. Навръх сту-
дентския празник столич-
ният общински съвет реши 
повишаването на цените 
за студентите. Прекрасен 
подарък за всички тях – ос-

вен по-високите семестри-
ални такси, сега ще плащат 
и повече за транспорт, до-
като родителите им ос-
тават без работа. Очевид-
но за властниците принци-
път за достъпно образова-
ние означава, че щом не е 
станало още напълно недос-
тъпно, значи е достъпно. Но 
това далеч не е всичко. От 
първия ден на Новата годи-
на поскъпват картите за 
Градския транспорт в Со-
фия не само за студентите, 
но и за пенсионерите и хора-
та с увреждания. Поскъпва 
транспортът и в градове 
като Пловдив, Пазарджик, 
Асеновград. Известни са 
частните интереси в град-
ския транспорт. Все повече 
маршрутни линии се дават 
на частни едри превозвачи 
и увеличаването на цените 
цели именно увеличаването 
на тяхната печалба – освен 
продажбите на билети, те 
получават и директна суб-
сидия от общините.

Пушенето е полезно за 

вашия бирник

За поредна година поскъп-
ват и цигарите, тъй като 
от 1 януари отново се пови-
шава акцизът.

Всички поскъпващи неща 
засягат пряко джоба на ма-

совия потребител. За много 
семейства това ще е само 
едното острие на ножица-
та – другото ще бъде нама-
ляващите доходи поради по-
вишаващата се безработи-
ца.

Часът на „честните 

частници”

Забелязва се и една скрита 
тенденция, намекната още 
преди няколко месеца, ко-
гато Дянков и Борисов об-
съждаха публично варианта 
дали да не се даде на съхра-
нение бюджетът в частни 
банки. Тази тенденция е на 
допълнително раздържавя-
ване в полза на частни ком-
пании. Не че и сега властни-
ците не могат да източат 
народните пари чрез добре 
познатата схема „обръчи 
от фирми”, но допълнително-
то раздържавяване избягва 
този муден процес на влива-
не на паричен поток в част-
ни сметки и сега по време на 
криза е доста изгоден, защо-
то ускорява процеса и служи 
като катализатор за обога-
тяване на и без това пълни-
те олигархични портфейли.

Вдигането на цените при 
нарастваща безработица 
съвсем логично ще доведе до 
рязко свиване на потребле-
нието, намалени приходи за 

хазната и аргументи на пра-
вителството да привати-
зира поголовно – естестве-
но на „пожарни” цени, защо-
то държавните и общински 
предприятия ще бъдат об-
ременени със загуби, а друга-
та държавна собственост 
също ще поевтинява, защо-
то „заради кризата” няма да 
има много мющерии, докато 
не се появи човекът, за ко-
гото е била наречена по на-
чало. Точно това се случва, 
както с малко останалите 
обществени Топлофикации, 
така и с Булгартабак, който 
винаги е бил апетитна хап-
ка за частните корпоратив-
ни интереси.

С тези действия прави-
телството на ГЕРБ, подкре-
пяно активно от АТАКА, Си-
нята коалиция, а доскоро и 
от РЗС загатва пряко, че и 
то както предишните пра-
вителства ще води полити-
ка в ущърб на обикновения 
гражданин и от „пицата” бю-
джет 2010 се очертава за 
народа да остане единстве-
но да я опече и помирише.

У мене и пицата, и ножът

Въпросът не е колко е голяма 
пицата, а в това кой я реже и 
дава. Докато народът оста-
ва само готвач, сервитьор 
и мияч на чинии, него малко 

ще го касае дали отгоре има 
по-малко салам, или повече 
мерудия. В това отношение 
няма никаква разлика между 
днешното правителство и 
вчерашното. Четиригодиш-
ното спокойствие на трой-
ната коалиция доказа, че 
дори при рекордно нисък рей-
тинг и масова погнуса от 
държавната клептокрация, 
съпротивителните сили на 
нашето общество са в та-
кава мъртва точка, че влас-
тта безпроблемно изкарва 
своя мандат, единственото 
наказание за „провалилите 
се” политици остава замяна-
та на министерската запла-
та с депутатска, а за нев-
лезлите в парламента – връ-
щане в частния сектор със 
значително надебелял от го-
дините във властта „инвес-
тиционен портфейл” и „биз-
нес контакти”. 

За мнозина от нас това  
унизително състояние из-
глежда по-поносимо от орга-
низираната и радикализира-
на съпротива. Ясно е, че раз-
ните синдикални и полити-
чески организации с „радика-
лен” профил са тотално ком-
прометирани, но те по нача-
ло не бяха създадени от нас 
и за нас. Няма никаква логика 
да не създаваме свои и да ка-
питулираме. •

Ал. Пешунски

НОВА ГОДИНА, СТАР КЪСМЕТ

2010 – скъпотия и безработица
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„Нашите” участници в про-
тестите хубаво разказват 
– огромен протест, голя-
ма организация, велосипе-
ди, скандирания „Да си вър-
нем силата!”, „Срам за вас!”, 
„Действай СЕГА!”, опити за 
нахлуване в „истинската” 
конференция… 

Най-вече не стана ясно 
как, аджеба, си представят 
„нашите” хора „да сплашат 
политиците вътре и да да-
дат някакъв тласък за смис-
лен резултат”? Докато по 
собствените им думи „голя-
ма част от хората там са 
антикапиталисти”, за кои-
то борбата срещу тази сре-
ща е част от глобалната 
борба срещу подобни срещи 
на върха за преразпределяне 
на световните ресурси, не 
става ясно какво точно ис-
кат българските предста-
вители, които явно нямат 
нищо против капитализма. 
Те самите се обявяват в за-
щита на всякакви „европей-
ски” решения, документи, 
норми и прочие бози.

Ако „лидерите” от ЕС пра-
веха нещо на срещата, то 
беше да се оплакват от не-
желанието на Китай да им 
играе по свирката. 27-те 
членки на съюза излязоха с 
предложение за подпомага-
не с 7 млрд. евро на развива-

щите се страни в борбата 
им с климатичните проме-
ни за следващите три годи-
ни. Явно това се оказа дос-
татъчно за някои хора да 
ги превъзнасят. В същото 
време по изчисления на са-
мия ЕС развиващият се свят 
ще се нуждае общо от около 
100 млрд. евро годишно в пе-
риода между 2013 и 2020 г. 
Проектопредложение на 50-
те страни от Африканска-
та група очакваше богати-
те държави да отделят по 
5% от своя БВП за нуждите 
на развиващия се свят в бор-
бата срещу климатичните 
промени, а за периода между 
2010 и 2012 г. искането е за 
274 млрд. евро.

Конфликтът в Копенхаген  
е много по-сериозен от този 
между „загрижените” и „без-
отговорните” или „блеещи-
те” – правителствата на 
силните икономически дър-
жави нямат интерес да на-
малят въглеродните си еми-
сии, но имат интерес кон-
курентните държави да го 
сторят. Всички индустри-
ални държави имат инте-
рес да наложат ограничения 
на бурно растящите иконо-
мики от типа на Бразилия и 
Китай. Слабите индустри-
ално държави пък гледат да 
цоцнат малко пари от бога-
тите, понеже така или ина-
че почти не отделят вред-

ни емисии. Това си пролича 
дори у нас. Не само по пози-
цията на професионалните 
еколози, но и на професио-
налните бизнесмени. Бъл-
гарската стопанска камара 
подкрепи позицията на раз-
очарование на европейска-
та индустрия от срещата 
в Копенхаген. „Това ще насър-
чи в средносрочен план пре-
местването на производ-
ства, мощности и инвести-
ции от България към страни 
извън ЕС, които не се анга-
жират с намаляване на еми-
сиите на газове и свързани 
с това мерки и политики”, 
твърдят професионалните 
предприемачи. Нали това е 
любимият им капитализъм – 
щом не може хем да си еколо-
гичен, хем да печелиш, напсу-
вай анархистите и си наля-
гай парцалите.

Според нашата минис-
търка Нона Караджова сре-
щата е „начало на голяма 
крачка”, но според шведския 
министър на външните ра-
боти резултатът от нея 
е „бедствие”. Въпреки из-
плюсканите маса пари за 
данданията, в крайна смет-
ка се получи нещо, което 
можеше да стане с няколко 
телефона – „необвързващо 
общо желание” на държави-
те да ограничат глобално-
то затопляне с максимум 2 
градуса, без да е ясно как.

Архиепископ Дезмънд 
Туту описа нещата по след-
ния начин: „Изправени сме 
пред неизбежна катастро-
фа с чудовищни размери. 
Световната цел от 2 гра-
дуса по Целзий обрича Афри-
ка на унищожение и я лишава 
от модерно развитие”. За-
щото 2 градуса в световен 
мащаб означава повишение 
над 3 градуса в Африка. Спо-
ред африканските държави 
недостигът на вода може да 
засегне между 350 и 600 ми-
лиона души.

Бедните страни се бяха 
зарекли да отстояват до-
край позицията си, но тех-
ните делегати се оказаха 
твърде меки – от призиви-
те за 400 милиарда долара 
годишно (позицията на аф-
риканската група) кандиса-
ха на някакви си 10 милиарда 
долара. Изведнъж най-непре-

клонните филипински пре-
говарящи бяха изритани от 
делегацията и страната, ко-
ято настояваше богатият 
свят да направи големи съ-
кращения, неочаквано отс-
тъпи.

Ще оставим за домашно 
въпроса какво можем да на-
правим, за да се спасим от 
глобалното затопляне. Ще 
дадем и жокер: вместо да 
правят екскурзии в чужби-
на, някои хора у нас взеха, че 
прерязаха въжето на вред-
ния лифт на 7-те езера. Не 
че това ще реши проблема 
с лифта, но може би поняко-
га да е по-добре да махнеш 
вредния лифт и да постро-
иш няколко нови на правил-
ното място, отколкото да 
се опитваш да го прерабо-
тиш, за да не вреди на при-
родата. •

Екип ЕРА

век стана ясно за какво е ця-
лата работа – опит за вди-
гане на поспадналите рей-
тинги на двама популисти 
и отвличане на обществе-
ното внимание от реални-
те проблеми. Политически-
ят хамелеон Сидеров окон-
чателно ликвидира проек-
та „Атака”, ставайки вярно 
куче на генерала-премиер. В 
замяна получи това, за кое-
то драпа още от времето, 
когато беше войнстващ ли-
берал – парче от баницата 
на властта. Пожарникар №1 
от своя страна показа пъл-
на невъзможност да се спра-
ви с нещо по-сложно от по-
зиране пред камерите (като 
например държавнически-
те въпроси), също така не 
дава признаци, че ще пипне 
и с пръст Доган, около кого-
то със сигурност има пове-
че данъчни нередности, от-
колкото около Лили Иванова. 
Периодичното вдигане и бу-
тане на паметника на братя 
Юзеирови прикриваше реал-
ното бездействие извест-
но време, но се изчерпа. Най-
печеливш от всичко, както 
обикновено, се оказа Доган, 
който хем си остава богат, 
хем се оказва единствена 
опора на малцинство, чии-
то права се ограничават. 

Не от кого да е, а от преми-
ер, който е заявявал публич-
но, че възродителният про-
цес е правилен по същество, 
а турците са „лош човешки 
материал”. Явно на Сокола 
не му е нужно да прави нищо, 
освен да си седи кротко в са-
раите и да гледа как претен-
диращите да му бъдат вра-
гове му подсигуряват ста-
туквото.

Най-интересната и съ-
щевременно най-тъжната 
гледка обаче не бяха полити-
ческите панаири, а бурният 
патриотарски ентусиазъм, 
с който част от общество-
то подхвана темата. Труд-
но може да се очаква пове-
че от хора, които са възпи-
тавани да възприемат пред-
разсъдъците си като мо-
рал. Издигането на робския 
синдром и комплексарското 
отношение към останалия 
свят като висши ценности 
правят въпрос на чест при-
съединяването към медий-
ни истерии като „не на нови-
ните на турски”, „отричат 
клането в Батак”, „предста-
вят България като турска 
тоалетна” и прочее. Всяка 
от тези вълни на „граждан-
ско” възмущение е по своему 
абсурдна, но рационалните 
доводи нямат шанс срещу 
разбиващи аргументи от 
сорта на „те 500 години са 

ни клали, не си ли гледал „Вре-
ме разделно”. Единственото 
хубаво в случая е, че кампа-
ниите са почти напълно вир-
туални – няколко кликания с 
мишката и си изпълнил за-
дълженията си на истински 
българин. От цялата тази 
бутафорност става видно 
едно нещо – в съзнанието 
на повечето ни сънародни-
ци интеграцията на малцин-
ствата трябва да се изра-
зява в това те да бъдат иг-
норирани, бедни и безгласни, 
в което и винаги се е изра-
зявала политиката на бъл-
гарската държава към тях. 
Новините на турски по БНТ 
разбира се по никакъв начин 
не спомагат за подобряване 
положението на тези хора, 
но дори и най-интегрирани-

ят турчин, който никога не 
гледа въпросните новини 
оправдано ще се почувства 
зле, ако това изкуствено се 
изведе като основен дебат 
и проблем в обществото ни. 
Дори и само поради простия 
факт, че обществената те-
левизия се издържа от данъ-
ците на всички ни, включи-
телно и на тези около 10%, 
чиито майчин език е турски-
ят. А 10% със сигурност са 
повече от тези 5 минути 
следобед, които така остро 
дразнят ушите на вресливи-
те патриоти. Макар морал-
ните и рационални аргумен-
ти за съществуването на 
тези новини да са повече от 
достатъчни, е интересно 
да се отбележи, че има и дос-
татъчно законни такива – 
не за друго, но основният ре-
френ на противниците им е, 
че те били „противоконсти-
туционни”. Както повечето 
хора, които подмятат зако-

на като свещен фетиш и оп-
равдават простотията си 
с него, и нашите герои явно 
не са си направили труда да 
го прочетат. В конститу-
цията е записано, че българ-
ският език е официален, но е 
задължителен само в случа-
ите, посочени допълнител-
но от закона. В закона за ра-
дио и телевизия пък черно на 
бяло пише, че БНР и БНТ „съз-

дават предавания, предназ-
начени за българските граж-
дани, за които българският 
език не е майчин, включител-
но и на техния език”. Като 
се прибавят и международ-
ните конвенции за малцин-
ствата, можем лесно да си 
обясним картинката, къде-
то бате Бойко е едновре-
менно и против новините, и 
против референдума.

Всичко това е само поред-
ното доказателство, че ис-
тинската операция „нагли-
те” тече денонощно и ни за-
лива от телевизори, вест-
ници и радио. Отвличания-
та на вниманието на цяло-
то общество от реалните 
му проблеми струват много 
повече от отвличанията на 
богаташки синчета – дори 
само пряко – цената на без-
смисления референдум, ко-
ято ще трябва да платим 
от джоба си. И най-успеш-
ната банда за отвличания 
едва ли е сънувала, че може 
да прибере 20 милиона лева 
от една единствена „опера-
ция”. Жертвите и на тази, и 
на следващата пак сме ние, 
и ще продължаваме да бъдем 
жертви, поне докато пред-
почитаме да се дърлим по-
между си по нелепи поводи, 
вместо да арестуваме ис-
тинските „нагли”. •

Тимур

КАПИТАЛИЗЪМ, КЛИМАТ, КОПЕНХАГЕН

Да блееш или да не блееш – това е въпросът

РЕФЕРЕНДУМЪТ ЗА НОВИНИТЕ... И СТАРИНИТЕ

България – Швейцария на Балканите

“Положението никак не 
е розово, господа. 

Климатът се променя, 
бозайниците вземат 

връх, а всички 
ние имаме мозък 

колкото орех.”

Гари Ларсън, 1985

» » » продължава от страница 1

» » » продължава от страница 1

ни клали не си ли гледал Вре-

я
г
о
з
и
и
Д
ф
л
ц
т
ч
я
п
с
д
т
н



януари 2010, брой 1СВОБОДНА  МИСЪЛ4

НОВИНИ

Пенсионер е подал 

над 7500 жалби срещу 

Топлофикация

Над 7500 жалби до прези-
дента, премиера, главния 
прокурор, Висшия съдебен 
съвет, Европейския съд в 
Страсбург и отдел „Права-
та на човека” в ООН е пи-
сал 82-годишният бургаз-
лия Васил Струменлиев за-
ради натрупани сметки 
към Топлофикация-Бургас. 
Парното му е спряно от 
1997 г., а част от пенсия-
та му е запорирана. •

Минималната работна 

заплата остава 240 лева

Това одобри Национални-
ят съвет за тристранно 
сътрудничество. Въпреки 
че при разглеждането на 
проекта синдикатите зая-
виха, че подоходната поли-
тика на правителството 
ще прехвърли тежестта 
на кризата върху най-бе-
дните, представителите 
на КТ „Подкрепа” са подкре-
пили замразяването на ми-
нималната заплата зара-
ди кризата. •

КТ „Подкрепа” съди 

кабелен оператор

КТ Подкрепа подготвя да 
внесе в съда обвинение 
срещу новия собственик 
на слетите кабелни опера-
тори „Кейбълтел” и „Евро-
ком”, съобщи money.bg.
Двата кабелни операто-
ра са купени от шведския 
фонд EQT V, който е обе-
щал да направи инвести-
ции за 300 млн. лв. Вместо 
тях обаче 300 души оста-
ват без работа, като те 
трябва да получат по 200 
лв. обезщетение. Работо-
дателите плащат по 10-
15 хил. лв глоба, ако не са 
регистрирали работник, 
т. е. държавата се инте-
ресува да си получи пари-
те, когато не е регистри-
ран работник, но изобщо 
не се интересува от хора-
та, когато те са уволнява-
ни, обясняват синдикали-
стите. •

Уволняват работнички, 

признали, че не 

получават заплати

Две служителки на част-
но предприятие в Раднево 
от днес са без работа. Те 
са дисциплинарно уволне-
ни, защото пред телеви-
зия btv са разказали как от 
три месеца не са получава-
ли заплати.

▷ ▷  п р о д ъ л ж а в а   ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷

Измина една година, откак-
то събитията в Гърция по-
разиха света. Студенти, ра-
ботници, имигранти и без-
работни излязоха на улици-
те в основните градове в 
страната. Гръцкият декем-
ври даде тласък на множе-
ство преки работнически 
действия: стачки, сабота-
жи, окупация на училища, 
работни места и общин-
ски сгради. Тази статия раз-
глежда основните тенден-
ции, породени от въстание-
то, значението на събития-
та и бъдещите им възмож-
ности.

15-годишно момче

Гръцкото въстание беше 
един шок. Виждали сме по-
добни работнически бун-
тове из Европа, във Фран-
ция и Италия, но мащабът 
и яростта на декемврий-
ските събития бяха изне-
нада за всички. Убийство-
то на 15-годишното мом-
че Алексис Григоропулос 
от гръцката полиция взри-
ви гнева на гръцкото обще-
ство. Полицейското насилие 
е ежедневие за много гърци – 
най-вече в централните час-
ти на градовете срещу ими-
грантите и младежите ан-
тиавторитаристи. Коруп-
цията и злоупотребите са 
широко разпространени 

сред политиците и други ин-
ституции като църквата. 
Общественото доверие в 
политиците е в дълбока кри-
за. Икономическата криза на 
свой ред доведе до намаля-
ване на заплатите, безрабо-
тица и несигурност. Въпре-
ки че в началото в бунто-
вете участваха предимно 
градските младежи, жесто-
кото убийство на невинно-
то 15-годишно дете разгне-
ви цялото общество и изва-
ди на показ общото недовол-
ство срещу социално-поли-
тическия ред. Въстанието 
обедини различни части на 
гръцкото общество по без-
прецедентен начин.

Нямаме искания

Основна причина за затихва-
нето на въстанието беше 
неспособността му да раз-
простре борбата сред ра-
ботническата класа. Народ-
ните и кварталните съве-
ти опитаха да популяризи-
рат борбата, окупацията 
на централата на GSEE (го-
лемия бюрократичен синди-
кат – бел. прев.) – един от 
най-посещаваните отворе-
ни съвети – също вървеше 
в тази посока. Въпреки това 
голямата част от уличните 
действия, независимо от 
това, че се ползваха със зна-
чителна обществена под-

крепа, не успя да се разпрос-
тре на работните места. 
Работниците в много от 
ключовите отрасли оказаха 
и продължават да оказват 
сериозна съпротива (стач-
ките на докерите в Пирея 
струваха около 5 млн. евро 
на ден) срещу намаляването 
на заплатите и загубата на 
работни места, но така и 
не свързаха изцяло борбата 
си с окупациите и уличните 
бунтове.

Положително развитие 
на бунтовете е, че благода-
рение на радикалното и то-
тално антикапиталисти-
ческото си послание, акции-
те от декември нямаше как 
да бъдат канализирани в ре-
формистка посока. Незави-
симо от това, че днес социа-
листическата партия се оп-
итва да се представи като 
„анти-авторитарните във 
властта”, няма нови „лиде-
ри” или политически съюзи, 
появили се в резултат на съ-
битията. Много от народ-
ните инициативи загубиха 
скорост, но все още служат 
като положителен пример 
за сегашната работническа 
самоорганизация.

Възходът на крайната 

десница

Последните европейски из-
бори отбелязаха покачване 

на подкрепата за крайната 
десница из целия континент. 
Гърция не остана по-назад 
– дясно-популистката пар-
тия ЛАОС (като идеи близ-
ка до АТАКА в България – бел. 
прев.) спечели две места в 
европейския парламент със 
7,14% от гласовете. Гръц-
ката държава продължава 
да води антиимиграционна 
политика. През май Минис-
терството на обществе-
ния ред обеща да „прочисти” 
центъра на Атина от ими-
гранти и се опита да пре-
върне една стара натовска 
база в център за задържане 
на изселени хора. През де-
кември сътрудничеството 
между полицията и военизи-
рани фашистки групировки 
като неонацистката „Злат-
на зора” беше ясно доказано 
(„Златна зора” и български-
те неонацисти от партия-
та на Расате – БНС/Гвардия 
са много близки. – бел. прев.) 
Имаше снимки на фашисти, 
помагащи на полицията при 
арестите, участващи в на-
падения срещу протестира-
щите, дори използващи по-
лицейско снаряжение срещу 
демонстрантите. От де-
кември насам фашистките 
групировки периодично ата-
куват смятаните от тях за 
ключови сили зад въстание-
то – основно емигранти и 

На първия ден от годишнина-
та на убийството на А. Гри-
горопулос избухват бунтове 
в Атина и Солун, полицаи се 
врязват с автомобили в де-
монстрация в Атина и раня-
ват двама души.

По заповед на новото со-
циалистическо правител-
ство полицейското насилие 
преминава всякакви граници.

В Атина протестната 
демонстрация е нападната 
от жандармеристи още пре-
ди да започне. Протестира-
щите отвръщат на удара с 
горящи барикади и принуж-
дават полицията да отстъ-
пи под летящите камъни. 
Ректоратът на Атинския 
университет в Пропилея е 
окупиран от демонстран-
тите. На мястото на гръц-
кия флаг е издигнато черно 
знаме. Няколко магазина са 
разрушени, единият е опо-
жарен. На площад Синтаг-
ма моторизираната поли-
ция (екип Делта) е нападна-
та и на свой ред замеря с 
камъни протестиращите. 
Куцумбу, ветеран от борба-
та срещу диктатурата, е 
прегазен с мотор – масово 
използвана тактика на чен-
гетата срещу протестира-
щите. Според Савас Михаил, 
известен политически фило-
соф и съидейник на Куцумбу, 
възрастният човек е полу-
чил много по-тежки нараня-

вания от времето, когато е 
бил измъчван в затворите 
на хунтата. Арестувани са 
над 60 души.

На демонстрацията в Со-
лун излизат 3000 души. По-
лицията отново атакува 
първа без никаква провока-
ция със сълзотворен газ и 
шокови гранати. Следват 
сблъсъци по главната улица 
в Солун. Около 200 протес-
тиращи, обградени от поли-
цията пред Министерство-
то на Македония и Тракия, са 
спасени след намеса на де-
монстрантите. 

Протестът в Лариса 
също е нападнат от жандар-
меристи, а протестиращи-
те издигат барикади и за-
почват да обстрелват гадо-
вете с камъни.

По същото време 21 души 
са задържани в анархисткия 
клуб Ресалто. Те са обвине-
ни по прочутия антитеро-
ристичен закон за изработ-
ката и разпространението 
на... две бирени бутилки, пъл-
ни с нафта.

В Кожани общината е 
окупирана в знак на соли-
дарност с арестуваните и 
против държавния терори-
зъм от последните дни. В 
Лесбос (Митилини), Лефка-
да, Парос, Лариса, Верия, Ро-
дос, Ханя (Крит), Каламата, 
Катерини, Закинтос, Трипо-
ли, Самос, Волос, Ираклион 
(Крит) се провеждат про-
тестни шествия. В някои 
от тези градове има арес-
тувани. Окупирани са някои 
радиостанции.

В Атина след демонстра-
цията и жестоките поли-
цейски репресии се провеж-
да открито събрание в оку-
пираната Политехника. 
След събранието хората се 
изтеглят заедно като цяло 
шествие, за да избегнат ар-
естите или други провока-
ции или репресии от куките, 
които шетат из целия ра-
йон. Окупацията на Полите-
хниката е прекратена.

В Солун след откритото 
събрание в университета се 
провежда демонстрация в 
знак на солидарност с арес-
туваните и с искане за неза-
бавното им освобождение. 
Една от двете главни улици 
в града е блокирана за около 
три часа. Блокадата е вдиг-
ната, когато всички аресту-
вани на 7 декември са осво-
бодени от полицията.

Над 160 души са аресту-
вани по време на протести-
те през декември 2009 го-
дина в Гърция. Сред тях е и 
наш другар, присъствал на 
демонстрациите в Солун. 
Почти всички са освободени 
към датата на написване на 
този материал, с изключе-
ние на трима в Атина и два-
ма в Солун, които очакват 
да им бъдат повдигнати об-
винения. •

По материали от Индимедия 
и сведения на очевидци 

и участници

ГРЪЦКАТА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА

Гръцкият декември – година по-късно

ГОДИШНИНАТА ОТ УБИЙСТВОТО НА АЛЕКСИС

Ожесточени сблъсъци в Гърция
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Мотивите за дисципли-
нарното уволнение са 
уронване престижа на 
предприятието и изнася-
не на невярна информация 
в медиите. Работничките 
ще търсят правата си в 
инспекцията по труда и по 
съдебен път. •

Тютюнопроизводители 

блокираха гранични 

пунктове

Хиляди тютюнопроизво-
дители от цялата стра-
на блокираха движението 
към границите с Турция и 
Гърция на 23 декември. По 
този начин те отново на-
стояха да им бъдат изпла-
тени субсидиите за 2009 
година, които са в размер 
на 160 милиона лева. Про-
тестът продължи около 
пет часа. •

Работниците от 

пловдивската „Флавия” 

протестират

Гражданско неподчинение 
обявиха работниците в 
пловдивската фирма „Фла-
вия” заради нереално ниско 
заплащане след намалено-
то време за извършване 
на една производствена 
операция. Около 200 души 
са отказали да работят, 
тъй като от няколко месе-
ца получават като запла-
та от 8 до 40 лева. Според 
протестиращите вече са 
системни неплатените 
престои заради липса на 
суровини, материали, ин-
струменти и неизправни 
машини, съобщава радио 
Пловдив. •

100 болници спират да 

приемат безплатно от 

януари

Около 100 болници в мал-
ки населени места няма да 
успеят да покрият новите 
критерии за сключване на 
договори с НЗОК и от края 
на януари ще спрат да при-
емат пациенти безплат-
но. Болните ще трябва да 
пътуват до съседни на-
селени места, но няма га-
ранции, че за тях ще има 
добре организиран и дос-
тъпен транспорт. Неуре-
дици вероятно ще има и в 
осигуряването на спешна-
та помощ. •

Студентите ще 

плащат повече за 

градски транспорт в 

София

Студентските карти 
за пътуване с градския 

▷ ▷  п р о д ъ л ж а в а   ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷

анархисти. Едно от тези на-
падения беше взривяването 
на ръчна граната в общест-
вен център. Въпреки това 
антифашистката и антира-
систката дейност продъл-
жава да бъде много силна, не-
зависимо от зачестилите 
репресии. Антифашисти-
те имат сериозен превес – 
през март главният щаб на 
„Златна зора” беше напълно 
опожарен.

Традиционната левица и 

профсъюзите

Партиите от традицион-
ната левица и профсъюзи-
те скоро след началото на 
събитията показаха истин-
ското си лице. Гръцката ко-
мунистическа партия бър-
зо се дистанцира от бунто-
вете, като заяви, че са дело 
на „тъмни чужди сили” и при-
зова членовете си да сто-
ят далеч от тях. Членове 
от младежкото ґ крило ак-
тивно се опитваха да пре-
кратят окупациите. Соци-
алистическата партия, ко-
ято сега е на власт, запо-
чна масирани държавни ре-
пресии срещу анархистите, 
включително масови набе-
зи срещу скуотовете и со-
циалните центрове в Ек-
зархия (кварталът, в кой-

то Алексис беше убит). Ли-
дерите на профсъюзите на-
правиха всичко възможно, 
за да не позволят на члено-
вете си да бъдат увлечени 
от духа на бунта. През де-
кември те отмениха важна 
демонстрация, за да не съв-
падне с въстанието и от-
тогава насам ръководство-
то непрекъснато се опитва 
да ограничава дейността на 
работниците.

Съдбата на едно дърво

Образът на горящата елха 
на площад Синтагма беше 
могъщият символ на въс-
танието. Толкова силен, че 
на следващите демонстра-
ции полицията хвърли огро-
мни усилия да предпази ново-
то коледно дърво – то беше 
охранявано много по-добре 
от банките и скъпите ма-
газини! Празничният сезон 
обаче не се отрази добре на 
бунтовете. Безразсъдната 
консуматорска надпревара 
на съвременния „коледен дух” 
беше истинска бариера меж-
ду исканията на въстание-
то и останалата част от 
обществото.

Завръщане на 

въоръжената борба?

Въоръжените групи винаги 
са били част от гръцката 

левица. Марксистите от 
групата „17-ти ноември” во-
дят дългогодишна кампания 
с убийства и бомбени атен-
тати срещу гръцката поли-
ция и висши държавни слу-
жители. Кампанията про-
дължава 29 години, преди 
групата да се разпусне през 
2002 г. По време на декем-
врийските събития се роди-
ха и нови наследници на „17-
ти ноември”. „Революционна 
борба” пое отговорността 
за убийството на полицай 
пред Министерството на 
културата. „17-ти ноември” 
обаче никога не се е ползва-
ла със сериозна обществена 
подкрепа. Събитията от де-
кември доведоха до появата 
на други групи, които явно 
се радват на определена по-
пулярност. Такива включват 
„Народно действие” и „Ядра 
на огнения заговор”. И двете 
групи поеха отговорността 
за серия атентати с мал-
ки мащаби. Комюникето на 
ЯОЗ, разпространено в тра-
диционните медии, доби ши-
рока популярност при нови-
те вълни от окупации в гим-
назиите. Разбира се, всич-
ко това послужи като пре-
текст на властта за пре-
следването на анархисти 
и други активисти, участ-
вали дейно във въстание-
то. Мощните полицейски 
операции в Екзархия се оп-

равдават с препратки към 
анархистката партизанска 
дейност, а три 20-годишни 
момчета бяха вкарани в за-
твора по антитерористич-
ното законодателство с 
твърденията, че били свър-
зани с ЯОЗ. Твърденията на 
обвинението бяха доказано 
несъстоятелни, но задържа-
нето им беше оправдано с 
това, че „се очаква да се по-
явят” доказателства срещу 
тях. Традиционните медии 
постоянно напомняха за пар-
тизанските групи и по този 
начин се опитваха да дискре-
дитират цялото въстание.

Един, два, много пъти 

декември

Декември 2008 може би 
беше повратен момент, но 
борбата продължава из цяла 
Гърция. Ситуацията изглеж-
да много напрегната и ясно 
се наблюдават окуражител-
ни тенденции за засилва-
не и разрастване на акции-
те на работните места, с 
участие на работници. Едно 
нещо е ясно – продължаваме 
да търсим вдъхновение от 
гръцката работническа кла-
са, дори и сред най-тежките 
социално-икономически усло-
вия! •

Превод от Resistance, 
издание на федерацията на 

анархистите от Англия

На 10.12.2009 група мла-
дежи атакуват с камъни и 
димки редакцията на вест-
ник „Комсомольская правда”. 
Причина за атаката е про-
пагандирането на фашист-
ки идеи и разпространени-
ето на клевети на страни-
ците на изданието. Младе-
жите призовават за бойкот 
и обществено отхвърляне 
на вестника.

„Контролираните от 
властта медии имат въз-
можност да пишат всичко, 
което е удобно за дискре-
дитирането на анархисти 
и антифашисти, те имат 
средства за тиражиране на 
лъжи в милиони екземпляри. 
Ние не притежаваме такива 
възможности, затова сме 
принудени да прибегнем до 
пряко действие. Не искаме 
нашите действия да се въз-

приемат като посегател-
ство над свободата на сло-
вото, не заплашваме журна-
листи и не смятаме да на-
насяме вреда на техните 
„оръдия на труда”. Единстве-
но искаме да привлечем вни-
манието на обществото и 
преди всичко на самите жур-
налисти към действията 
на ръководството на „КП”, 
което не просто разпрос-
транява лъжи, а способства 
за разпалването на вражда, 
настройва една част от об-
ществото срещу друга. Бла-
годарение на огромните ти-
ражи и известност, вреди-
те, нанасяни от „КП” в пъти 
превишават вредите от 
всички други профашист-
ки вестници и сайтове, взе-
ти заедно”, четем в призива 
на младите хора. •

Avtonom.org

На 5 декември в 6:40 ч. група 
беларуски анархисти атаку-
ват с боя и пиротехнически 
факли едно от най-големите 
казина в Минск – „Шангри Ла” 
на улица Киров.

За откриването на ново-
то казино (с пари на руски 
олигарси) няколко дни поред 
медиите вдигат шум – ми-
нималната сума за игра в 
това казино е 5000 долара. 
В Беларус средната запла-
та е от 200-250 лева в про-
винцията до 300-350 лева за 
столицата.

За една вечер руският или 
местен бизнесмен оставя 
в казиното минимум двего-
дишна заплата на обикновен 
работник, за да се отправи 
после с луксозната си кола 
в своя директорски или ме-
ниджърски офис, да порицае 
работниците, че работят 

лошо, затова и ще получа-
ват малко, „защото е криза и 
трябва да затегнем колани-
те”. Медиите и държавата 
уверяват белоруския граж-
данин, че това положение на 
нещата е напълно нормално!

„Целта на нашата акция 
е да обърнем внимание на 
тази въпиюща социална не-
справедливост и да пока-
жем, че не всички труде-
щи се са толкова отчаяни и 
страхливи. Капиталистите 
и разпасаните посетители 
на заведения като „Шангри 
Ла” е добре да помнят, че 
докато те укрепват и под-
държат тази Система, ние 
постоянно ще нарушаваме 
техния покой, ще им напом-
няме на чии пот и кръв се 
дължи тяхното богатство”, 
пишат анархистите.

Avtonom.org

ГРЪЦКАТА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА

Гръцкият декември – година по-късно

КОМСОМОЛСКИ ПАРЦАЛ НАКАЗАН ЗА ФАШИСТКА ПРОПАГАНДА

Отговаряй за думите!
ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ

Анархисти атакуват 
казино в Минск
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транспорт на София ще се 
увеличат малко повече от 
тези на учениците. Това 
предвиждат гласуваните 
на днешната комисия по 
финанси и бюджет пред-
ложения за увеличение на 
преференциалните карти 
и на билетите за няколко 
пътувания. За тях бъдещи-
те висшисти ще плащат 
по 60 лв, а учениците – по 
55 лв. Сега и за двете гру-
пи те струват 51 лв. С 14 
лв, а не с 9 лв, както беше 
предвидено първоначално, 
ще скочат картите за хо-
рата с увреждания III група. 
Ако промените бъдат при-
ети на 17 декември, тези 
документи вече ще стру-
ват 20 лв, а не сегашните 
6 лв. Картите и за остана-
лите групи хора с уврежда-
ния се увеличават. Без про-
мяна остават само тези 
за инвалидите от I група, 
които не ползват придру-
жител. • 

Всеки десети пътува 

гратис

Всеки десети пътува без 
билет в градския транс-
порт в столицата, съоб-
щиха от Центъра за град-
ска мобилност. В наземния 
транспорт за миналия ме-
сец са проверени общо 654 
000 пътници, като глоби 
и актове са съставени на 
7 000 души. В София еже-
дневно има един милион пъ-
тувания с градския транс-
порт, като 160 хиляди от 
тях са в метрото. Броят 
на пътуващите с градски 
транспорт на месец е 27 
милиона души. •

И Ябълково на протест 

срещу скоростните 

влакове

Предвидената по проекта 
за реконструкция на же-
лезния път Пловдив-Сви-
ленград шумоизолираща 
стена затваря три улици 
в Ябълково и възпрепят-
ства достъпа на жители-
те до Помпената станция 
за питейна вода, която за-
хранва Ябълково и Горски 
извор, обясни кметът на 
Ябълково Ванчо Панчев.
Неотдавна подобен про-
тест организираха и в съ-
седното село Сталево. 
Близо 250 негови жители 
настояваха пред НК „Желе-
зопътна инфраструктура” 
на мястото на съществу-
ващия там прелез да бъде 
изграден надлез, вместо 
предвидените два подле-
за. През тях земеделската 
техника няма да може да 

▷ ▷  п р о д ъ л ж а в а   ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷

Болшевишките комунисти, 
сега социалисти, са във ве-
чна безпътица и без прин-
ципи. Виртуозните опити 
за прикриване на доказани 
престъпления не издържат. 
Не може да влезеш в чужд 
дом с взлом, а да излезеш 
узаконен крадец! Мнозина 
от тези господари довчера 
викаха „собствеността е 
кражба”, а днес викат попо-
ве и патриарси да я освеща-
ват като „свещена и непри-
косновена”.

Пресен пример е прове-
деният в края на октомври 
конгрес на БКП-БСП. През 
цялото време се обсъжда-
ха кандидатурите на мера-
клиите за председателския 
трон и пост и нито дума 
за подобряване стандарта 
на живот на обикновения 
гражданин. Делегатите по-
твърдиха, че партията ос-
тава на същото образова-
телно ниво,на което я зам-
разиха даскалите по време 
на кампанията за ограмо-
тяване след 1944 г. Няма 
значение дали сме на първо, 
или последно място в све-
та. Важно е, че разбойници-
те ни заемат първо място 
по лъжи, грабеж и убийства, 
а народът – последното по 
стандарт. За компенсация 
ще има възможност да гле-
да филма за „възродителния” 

процес, зер стотиците шоу-
та не му стигат. Съвремен-
ник съм на тези събития, не 
ми е ясно защо ДС свързва-
ше моя мироглед с феномена 
и не мога все още да разбера 
защо част от досието ми 
на репресиран от 1974 г. до 
днес не ми се представя с мо-
тива, че е унищожено. Защо 
от концлагера на острова 
през октомври 1953 г. ме 
закараха в ЦСЗ и ме остави-
ха в следствено отделение 
в килия със съседи от две-
те страни смъртни. Госпо-
да дебили, аз съм преслед-
ван, следен още през 1940 
г. от вашите предшестве-
ници, но вие ги превъзхожда-
те в инквизициите. Вашата 
болшевишка етика не ви на-
прави човеци. Останахте си 
зли, садистично-отмъсти-
телни и ненаситни човекоя-
дци. Не злорадствам, но съм 
удовлетворен. Провалът ви 
не е изключение – той е за-
ложен в античовешката ви 
идеология. М. Бакунин неед-
нократно предупреждаваше 
за неизбежния позор. Бъдете 
щастливи със срама си! Ако 
някога събитията изискват 
експропри а ция, не затрудня-
вайте процеса! Така срамът 
ще бъде по-сносен и възмож-
ността да отзвучи – по-ве-
роятна. •

Н. Кацарски

Италианският премиер по-
срещна Коледа с променена 
физиономия. Докато Берлу-
скони поздравява тълпата 
в Милано, 42-годишният Ма-
симо Тарталия успява да го 
удари с копие на миланската 
готическа катедрала и да 
му счупи носа и два зъба. На-
падателят е задържан вед-
нага от полицията и е вка-
ран в психиатрична клиника.

Това не е първият опит за 
нападение над италианския 
премиер. Преди няколко го-
дини младеж хвърли по него 
триножник от фотоапарат 
и разкървави тила му.

Също за луда беше обявена 
25-годишната Сузана Майо-
ло, която прескочи бариери-

те, финтира охраната и сва-
ли на земята папа Бенедикт 
по време на коледната му 
литургия. Маслото на 82-го-
дишния Рацингер (известен 
още като „папа Раци” и „папа 
Наци” поради членството си 
в Хитлер Югенд на млади-
ни) остава несветіно този 
път, но, стъписан от на-
родната любов към светия 
отец, вървящият на метри 
от него 87-годишен френски 
кардинал Роже Ечегарай пада 
и чупи бедрена кост.

Властта обяви и двете 
нападения за дело на душев-
но болни хора, а ние ги бро-
им като удари в очертани-
ята на вратата засега без 
отбеля зан гол. •

Намираме се в планините на 
Югоизточно Мексико в Ла-
кандонската гора на Чиапас 
и желаем да изпратим при-
ветствие към Конференция-
та на свободните медии, ко-
ято се провежда в Ню Йорк, 
където присъстват наши 
братя и сестри от незави-
сими медии от САЩ и Кана-
да.

На Международната сре-
ща за човечеството и про-
тив неолиберализма ние за-
явихме: тече глобален раз-
пад, който наричаме Чет-
въртата световна война: 
глобализацията на неолибе-
рализма се опитва да елими-
нира онова множество от 
хора, които не са полезни на 
властите – така наречени-
те групи на „малцинствата”, 
които всъщност се оказва, 
че са мнозинството.

Намираме се в светов-
на система, желаеща да по-

жертва милиони хора. Огро-
мните средства за комуни-
кация: телевизионната ма-
шина, спътниците, списани-
ята и вестниците изглеж-
дат решени да представят 
един виртуален свят, създа-
ден по изискванията на гло-
бализационния процес. Све-
тът на съвременните нови-
ни е свят, който съществу-
ва за „много важните хора”. 
Всекидневният живот на го-
лемите филмови звезди и на 
големите политици. Дали се 
женят, дали се развеждат, 
дали ядат, дали се обличат, 
или се събличат. Обикнове-
ните хора се появяват само 
за миг – когато убият няко-
го или когато умрат. За ко-
муникационните гиганти и 
за неолибералните сили дру-
гите, изключените, същест-
вуват само когато са мърт-
ви или когато са в затвора 
или в съда.

Рано или късно обаче вир-
туалният свят се сблъсква 
с реалния. И сега се случва 
именно това. Този сблъсък 
води до бунтове и войни на-
всякъде по света – или това, 
което е останало от света, 
дори за бойно поле.

Имаме избор: можем да ка-
жем, че нищо не може да се 
направи с медиите, че нищо 
не може да се направи с влас-
тта на долара, която съз-

дава сама себе си с образи, 
думи, цифрови комуникации 
и компютърни системи, кои-
то нахлуват в нашите умо-
ве със „световни новини”, 
но от гледната точка на 
ползващите властта – на 
това как те мислят, че све-
тът би трябвало да изглеж-
да. Можем да кажем „това 
е положението” и нищо да 
не правим. Можем и просто 
да приемем недоверието, 
да приказваме, че медийни-
те гиганти са пълна изма-
ма. Можем да не им обръща-
ме внимание и да си гледаме 
живота.

Но има и трета възмож-
ност, която не е нито кон-
формизъм, нито скептици-
зъм, която е създаване на 
един нов път – да се показ-
ва на света това, което 
действително се случва, да 
се интересуваме от това, 
което става с хората, живе-
ещи в този свят.

Работата на независими-
те медии е да се говори за 
историята на обществени-
те борби в света – тук, в 
Северна Америка, в САЩ, Ка-
нада и Мексико независими-
те медии успяха да отворят 
пространства даже в сами-
те медийни монополи, да ги 
заставят да признаят ста-
ващото в други обществе-
ни движения.

Не е въпросът само да се 
знае какво става в света, 
а то да се разбира и да се 
вадят уроци от него – все 
едно учим история, но не на 
миналото, а на това, което 
става сега в независимо коя 
част на света. Това е начи-
нът да научим кои сме и как-
во точно искаме, кои можем 
да бъдем и какво можем да 
правим.

Независимите медии не 
са длъжни да отговарят на 
монополите. Техният жи-
вот и техните цели са да 
позволят на истината да 
бъде научавана. Това е все 
по-важно в процеса на глоба-
лизация. Тази истина става 
възел на съпротива срещу 
лъжата. Единствената ни 
възможност е да пазим ис-
тината, да я укрепваме и да 
я разпространяваме малко 
по малко, точно както кни-
гите бяха пазени в „451° по 
Фаренхайт”, където група 
хора се посвещават на запа-
метяването на книги, за да 
попречат те да бъдат уни-
щожени и идеите да не бъ-
дат изгубени.

Така и независимите ме-
дии се опитват да запазят 
историята: настоящата ис-
тория, запазвайки я и опит-
вайки се да я споделят, за да 
не бъде изгубена. • 

chiapas.indymedia.org

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Безпътицата 
на властелините

ПРАС!

Берлускони посрещна 
Коледа с разбита мутра

САПАТИСТКАТА СЪПРОТИВА

Приветствие от Чиапас
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минава, освен това са мно-
го отдалечени от Стале-
во и това на практика ги 
лишава от достъп до над 
2000 дка плодородни ниви, 
аргументират се протес-
тиращите в Сталево. •

Прерязаха лифта за 

Седемте рилски езера

Осигурителната линия и 
част от въжето на лифта 
за Седемте рилски езера 
бяха прерязани в нощта 
на 3 срещу 4 декември. 
Кметът на Сапарева баня 
Сашо Иванов призова всич-
ки екоорганизации и под-
дръжници да спрат с не-
гативните изказвания по 
отношение на лифта, за-
щото бил напълно законен 
и нямало нарушения в изис-
кванията за сигурност. •

Латинска Америка се 

отказва от долара

Страните членки на алиан-
са „Боливарска алтернати-
ва за народите на нашата 
Америка” решиха да се от-
кажат от долара. За тър-
говия те ще използват 
една условна единица – су-
кре. Първата междудър-
жавна сделка с новата ва-
лута е сключена между Ха-
вана и Венецуела за закупу-
ването на ориз. •

Бежанци превзеха влак в 

Полша

В средата на декември око-
ло 200 бежанци от Грузия и 
Русия, жители на Чечения 
и Ингушетия, окупираха 
пътнически влак на жп ли-
нията в полския град Лег-
ница, близо до границата 
с Германия, предаде ИТАР-
ТАСС, позовавайки се на 
полското Радио Вроцлав.

Бежанците настоява-
ли влакът да ги откара до 
Страсбург, където възна-
меряват да подадат жал-
ба заради лошите условия 
на живот в полските цен-
трове за временно преби-
ваване на преселници. •

Във Венецуела 

откриват соцмагазини

Според президента Чавес 
новосъздадената социа-
листическа мрежа за тър-
говия на дребно КОМЕРСО 
ще допринесе за борбата 
със спекулациите, „присъ-
щи на капиталистическа-
та система”. Във Венецу-
ела автомобилите са 2-3 
пъти по-скъпи отколкото 
в САЩ, Мексико и съседна 
Колумбия, посочи той. •

Все още в Ямбол има хора, 
които помнят с добро изби-
тите анархисти през 1923 
г. Запознах се с един от тях 
и от него научих поучител-
на история. Ще ви я разка-
жа така, както я запомних – 
може да сбъркам фактоло-
гията някъде, но се надявам 
да запазя поуката.

По времето на Стамбо-
лийски анархистите в Ям-
бол са много и действат. 
Градът е основен център на 
безвластническото движе-
ние у нас и голяма част от 
местните младежи симпа-
тизират на идеите. Далеч 
не всички са бедни пролета-
рии, по него време е модерно 
да си анархист, да четеш и 
разсъждаваш за един по-до-
бър свят. Например трима 
братя, синове на заможен 
търговец, също мечтаят 
светът да е по-добър, макар 
че лесно могат да се уредят 
с „топло местенце” при цар-
ската власт.

Най-големият от тях е в 
София. Спечелил е доверие-
то на другарите си и играе 
отговорна роля при изпра-
щането на „лудите глави” в 
чужбина, където властта 
не ги преследва. По-малкият 
си остава е в Ямбол и дей-
но участва в организиране-
то на митинга през март 
1923 г. Най-малкият е уче-

ник в Търговската гимназия 
в Пловдив.

През март става извест-
но за желанието на Стамбо-
лийски да конфискува оръжи-
ето на населението – жела-
ние, от което анархистите 
го разубеждават още дока-
то лежат заедно в затво-
рите на предишната власт. 
За съжаление, може би на-
душвайки идващия преврат, 
той решава да си уйдиса на 
амбициите да държи здра-
во народните юзди, като съ-
бере оръжието от хората. 
За това по-късно плаща не 
само той, но и тези хора, ко-
ито дръзват да въстанат 
против неговите собстве-
ни палачи.

Когато анархистите в 
Ямбол организират митин-
га, по-малкият от тримата 
братя участва в него и при 
окупацията на града армия-
та тръгва да го дири по къ-
щите. Той успява да се укрие 
в бараката за инструменти 
на лозето на родителите 
си и преживява там от по-
мощта на приятели няколко 
дни.

На първи април обаче 
пристига лоша вест. Най-го-
лемият брат е паднал жерт-
ва на полицията. Няколко по-
лицаи го разпознават и по 
софийските улици започва 
преследване. Ранен и умо-

рен, той успява да се скрие 
в една къща, където изгаря 
документите на нелегал-
ните другари, които носи в 
себе си, и се самоубива, за-
щото знае какво ги чака та-
кива „разбойници” като него 
в тъмниците на истински-
те палачи – не вярва да удър-
жи информацията, която му 
е поверена. Преди това оба-
че успява да напише бележка 
на братята си: „Продължа-
вайте“.

Когато вестта за смър-
тта му стига до Ямбол, 
другарите разказват на по-
малкия брат, който се крие 
в бараката на лозето. Все 
още градът трепери под бо-
туша на войниците, изкла-
ли 20-тина негови другари 
няколко дни по-рано, но той 
успява да стигне до София, 
като по пътя взима най-мал-
кия брат от Пловдив. Заед-
но с другари от софийската 
организация погребват най-
големия от тримата. След 
което тръгват за Ямбол.

Хората в София ги съвет-
ват да не се прибират, опас-
но е, но може би скръбта е 
надделяла над здравия разум. 
На гарата в Ямбол армията 
взима и втория брат и след 
няколко дни най-малкият по-
гребва и него.

Не знам през какво е ми-
нал този човек, докато дой-

де „освобождението” на 9 
септември 1944 г. Знам, че 
след 9-ти е минал през Куци-
ян и може би още едно-две 
места за „превъзпитание”. 
До края на живота си е оста-
нал „неблагонадежден“ за „на-
родната власт“ – мишена за 
случайни и преднамерени ре-
пресии. Отдавна е починал.

Синът му вече е стар чо-
век – случайно отидох да го 
видя точно на датата, на 
която са взели баща му да 
пазят „народната власт” от 
него. Имах най-доброто же-
лание да запиша разказа му, 
но човекът не обича микро-
фоните. Неговото семей-
ство си е изпатило доста-
тъчно, за да разбера непри-
язънта му към подобно доку-
ментиране, затова и скрих 
имената на тримата бра-
тя. Реших обаче, че исто-
рията трябва да бъде поне 
преразказана – имената не 
са най-важното. Важното е 
техните идейни наследници 
да знаем, че работата, с ко-
ято сме се захванали, е по-
сериозна, отколкото може 
би ни изглежда. Да знаем, че 
за анархистите се знае мал-
ко не защото са разбойници, 
а защото разбойниците до-
толкова се страхуват от 
тях, че ги преследват и след 
смъртта им. •

Златко

Всеки имейл, всяка думичка в 
чата, всеки разговор по те-
лефона, всяко влизане в по-
мещение, оборудвано с ка-
мера, ще бъде изпращано и 
обработвано автоматично 
от система, чрез която ще 
се предоставя вече смляна-
та информация на трети 
лица, за които даже не сме 
и чували. Проектът е за-
почнат, без какъвто и да е 
опит за допитване до граж-
даните на ЕС.

В рамките на ЕС-проекта 
Indect учени от девет стра-
ни разработват техники за 
наблюдение на уебсайтове, 
социални мрежи и форуми. 
Целта е система, която ав-
томатично разпознава „не-
обичайни” съдържания. Кога-
то немският вътрешен ми-
нистър Волфганг Шойбле въ-
веде претърсването на ком-
пютри, имаше бурни про-
тести. Дръзкото му пред-
ложение за дистанционно 
следене на компютри обаче 
е сравнително безобидно в 
сравнение с реализирания 
проект на ЕС Indect.

Целта на този проект е 
„автоматично улавяне на 
заплахи и разпознаването 
на необичайни съдържания 
и насилие” се казва на уеб-
сайта на проекта, старти-
рал в началото на годината. 
Така софтуерните агенти 
„постоянно и автоматич-
но” ще претърсват основ-

но уеб сайтове, дискусион-
ни форуми, файлови сървъри, 
P2P мрежи, но и частни ком-
пютри. Претърсвани ще бъ-
дат не само текстове, но и 
снимки и видео.

Информатици от универ-
ситета в английския град 
Йорк разработват на база-
та на компютърната линг-
вистика техники за разпоз-
наване на смисъла на думи-
те, за анализ на социалните 
мрежи.

Проектът е част от цяла 
поредица проекти за борба 
с престъпността и терори-
зма. Участва не само полици-
ята, но и университети от 
девет европейски страни.

Тази система е съща-
та като досиетата на ДС, 
но по-лесно и без нужда от 
живи агенти. Контролът 
върху гражданите на ново-
то европейско правител-
ство ще бъде ненадминат 
досега. Статии като тази 
могат да  бъдат сваляни ав-
томатично още при появя-
ването си в интернет. Каз-
вате „Нека ме подслушват, 
нямам какво да крия”, но дали 
това ще бъде винаги така? 
Дали някога няма да ви се 
прииска да зададете неудо-
бен въпрос или да изкажете 
мнението си свободно, без 
да се притеснявате, че ще 
бъдете сложени под лупата 
на силните на деня? •

TT

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

История без имена

ГОЛЕМИЯ БРАТ

Indect или e-Ченге 2.0
ПРОТЕСТИ

Сблъсъци на срещата 
на СТО в Женева

Хиляди хора се включиха в 
протестите против среща-
та на Световната търгов-
ска организация в Женева от 
30 ноември до 2 декември.

На протестите демон-
странтите унищожиха кор-
поративна собственост 
(счупиха стъклата на банки 
и големи вериги магазини). 

Полицията използва сълзот-
ворен газ, шокови гранати и 
водни оръдия.

В протестите участва 
вече типичната за антигло-
балистките протести коа-
лиция: синдикати, движения 
на дребноимотни селяни (via 
campesina) и радикални акти-
висти. •
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С тази биография искаме да 
отбележим 119 години от 
рождението на Йордан Ни-
колов, наричан Бакунин. Тек-
стът е писан от Георги Хад-
жиев в годините му на еми-
грация във Франция.

Йордан Николов, наречен 
„Бакунин”, е един от първи-
те пропагандисти и най-
старите дейци на движени-
ето още преди основаване-
то на ФАКБ, организатор и 
участник почти във всички 
групи и организации в София 
от 1908 г. насам.

Роден на 06.01.1891 г. в 
Берковица, син на обущар, 
той отрасва в работниче-
ско семейство. Завършил 
едва второ отделение, запо-
чнал сам да изкарва с труд 

прехраната си, отначало 
като машинист-печатар, а 
след това като обущар, ко-
ято професия упражнява до 
края на живота си.

Макар и без голямо об-
разование, той не остава 
чужд на нищетата и още от 
1904-1905 г. започва да чете 
социалистическа литерату-
ра. Като обущар членува в 
синдикатите на широките 
социалисти и участва в ре-
дица демонстрации: за 8 ча-
сов работен ден, за защита 
на руската революция през 
1905 година, в много други 
борби.

Запознаването му с без-
властническите идеи дати-
ра от 1906 г. Чете втория 
анархистки вестник „Сво-
бодно общество”, първите 
издадени брошури от Реклю, 
Кропоткин и Бакунин. През 
1908 г. участва в първата 
анархистка група в София. 
В същата тази група чле-
нуват още В. Парасков, П. 
Блъсков и др.

През тоя още неоргани-
зиран, „хаотичен” период 
от движението, изпълнен с 
„ексове” (банка Юда Б. Изра-
ел), заговори срещу Ферди-
нанд и други акции, Йордан 
Николов е един от първите, 
които държат за правилно-
то ориентиране и организи-
ране на безвластническите 

сили, за започването на ор-
ганизационна работа.

Наскоро започва да излиза 
в. „Безвластие” (1910- 1911), 
а след това и в. „Пробуда” 
(1912). Групата в София се 
попълва с нови сили: М. Ма-
нолев, Н. Петрини, П. Кълев и 
др. След обявяването на Бал-
канската война в. „Пробуда” 
спира.

През 1914 г. групата, в ко-
ято участват Йордан Нико-
лов, М. Манолев, К. Димев, 
Ицо Сантов и други, основа-
ва в. „Работническа мисъл”, 
чийто касиер е „Бакунин”. 
Вестникът има широко раз-
пространение и заедно с из-
лизащия в Русе в. „Освобож-
дение” дава подтик за осно-
ваване на множество нови и 
подновяване на редица ста-
ри групи в провинцията, с 
което движението започ-
ва вече да добива граждан-
ственост. Но започналата 
европейска война и особе-
но атентатът в Казиното 
в София през 1915 г. прекъс-
ват дейността на групата 
около „Работническа мисъл” 
и другарите се разпиляват.

Йордан Николов е моби-
лизиран, но и като войник 
по фронтовете той разви-
ва усилена антивоенна дей-
ност, за която бива преслед-
ван и наказван. След демо-
билизацията той отново е 

в София, където участва в 
подновената група. Групата, 
в която членува и д-р Димев, 
започва отново издаването 
на в. „Работническа мисъл” 
(1919 г.), макар и при цензура. 
В списването на вестника 
вземат участие и някои от 
нелегалните другари като Г. 
Шейтанов, Г. Жечев и др.

По инициативата на гру-
пата около „Работническа 
мисъл” се свиква първият уч-
редителен конгрес на ФАКБ, 
започва да излиза в. „Пробу-
да” (орган на федерацията), 
с което движението се раз-
раства и почти се легализи-
ра.

Йордан Николов е един от 
най-дейните другари на Со-
фийската организация, коя-
то взема участие в железни-
чарската стачка през 1919-
1920 г.

След спирането на „Про-
буда” и настъпилото смуще-
ние поради прословутата 
„афера Герджикови” движени-
ето отново се окопитва и 
организациите се възстано-
вяват. Започва да излиза сп. 
„Анархист”, което продъл-
жава като вестник, орган 
на ФАКБ, свързан с редица 
терористични акции и екс-
проприации, а редом с това 
бива подновен и вестник 
„Работническа мисъл”, легал-
ният орган на движението.

На 30 април 1922 г. Софий-
ската организация устрой-
ва предмайска демонстра-
ция, на която между другите 
говори и „Бакунин”. Но след 
станалата престрелка с по-
лицията властта започва 
преследвания. Мнозина дру-
гари, между които и Йордан 
Николов, минават в нелегал-
ност.

Йордан Николов участва 
на V конгрес на федерацията 
в Ямбол през 1923 г., на кой-
то се изработва програма-
та на федерацията.

След това той участва 
във всички акции на Софий-
ската организация, чак до 
април 1925 г., когато движе-
нието бива разгромено.

През периода на Цанко-
вия режим, когато движени-
ето слиза под земята, Йор-
дан Николов е участник във 
всички конспиративни гру-
пи развиващи някаква дей-
ност, макар и по-слаба. През 
времето на Блока той не 
остава чужд на всички без-
властнически инициативи и 
начинания. През периода на 
фашизма Николов участва 
в съпротивителното дви-
жението като сподвижник 
и укривател на група теро-
ристи и остава до край ве-
рен на анархистките си по-
зиции. •

Архив на ФАБ

Никола Павлев Стойнов е ро-
ден на 19 декември 1862 г. 
в Шумен. Родителите му са 
от селски произход и са пре-
селници в града, но не са пре-
къснали окончателно връз-
ката със земята. Като уче-
ник е свидетел на освобож-
дението на града от турско 
робство. Посреща руските 
войски и чутата руска реч 
го амбицира да научи руски 
език. По-късно научава и 
френски език. Два езика, кои-
то отварят вратите на по-
знанието пред младежа, и на 
които си доставя анархист-
ка литература.

През 1882 г. завършва ед-
ногодишния педагогически 
курс в Шумен и веднага е на-
значен за учител в Шумен. 
Учителства в Силистра, Ва-
рна, с. Иланлък, Преслав, от-
ново в Шумен, и до пенсиони-
рането си – в шуменското 
село (сега квартал) Дивдядо-
во. Честата смяна на учили-
ща е продиктувана от увол-
ненията поради възгледите 
и дейностите му.

Навсякъде, където служи 
на народното дело, се изявя-
ва като общественик, кри-
тик на изостаналостта в 
различните области, борец 
против „духовната тъмно-
та”. Призовава и работи за 
реформи в образованието 
и в обществото като цяло. 
През 1895 г. написва, изда-

ва и разпраща две възвания 
до всички български учите-
ли. В едното от тях („Гаран-
тиране правата и свобо-
дите на учителя, особено 
като деятел в общество-
то” от 1 май 1895 г.) прави 
изводи и дава препоръки, ко-
ито и сега звучат актуално: 
„Дейността на един истин-
ски народен учител трябва 
да е в училище и извън учи-
лището, в обществото. Ин-
тересите на образование-
то стоят по-високо от лич-
ните и партийни интереси! 
Кариерата на учителя е не 
само педагогическа, азбучна, 
но и обществена. Учители-
те са ръководители не само 
на подрастващото поколе-
ние, но и свещен светилник 
в мрака на обществено-по-
литическото заблуждение 
и предразсъдъци. Ето защо 
ролята на учителя по необ-
ходимост е двойна – педа-
гогическа в училището и об-
ществена в живота”.1 В „Ма-
териалното положение на 
основния учител и начинът 
за подобрението му” дава 
съвети за промени.2 В по-
следното учителско назна-
чение – в с. Дивдядово – води 
вечерни курсове за ограмо-
тяване на възрастни и из-
вършва голяма читалищна 
дейност.

Обществената му дей-
ност е изключително разно-

родна, но винаги се проявява 
като съвестен човек, съпри-
частен към чуждите пробле-
ми, толерантен, незлоблив, 
кротък, неспособен да ко-
мандва. Участва в провеж-
дането на Първия Учителски 
събор в Казанлък през 1893 г., 
който основава Българския 
учителски съюз. От м. фев-
руари 1897 г. започва да из-
дава във Варна вестник „Учи-
телско движение” – орган на 
Стойнов и съмишлениците 
му. Като убеден антимили-
тарист и пацифист отказ-
ва военна служба и лежи в ру-
сенския затвор. Твърд про-
тивник на правителства-
та на Стефан Стамболов и 
Константин Стоилов, кои-
то нарича „диктатори и ти-
рани”. Свидетел на Дуранку-
лашките събития (съпът-
ствани с полицейски произ-
вол и зверства над селско-
то население, протестира-
що срещу десятъка), защи-
тава селяните в серия от 
статии. В тях изтъква не-
вежеството и ниската гра-
мотност на тази прослой-
ка от обществото и призо-
вава за повишаване на гра-
мотността и ликвидиране 
на неграмотността като 
средства за борба с експло-
атацията на едрия капитал. 
Малко по-късно, през 1909 г., 
издава книгата „Положени-
ето на земеделеца и нужди-

те му от образование” и от-
ново препоръчва „обвързва-
нето на земеделския труд с 
науката и знанията”.

В безвластническото 
движение участва от мла-
дежките си години, запозна-
вайки се в оригинал на френ-
ски и руски език с анархист-
ка литература. Членува във 
Федерацията на анархоко-
мунистите и участва в ней-
ните сбирки и акции. На Пе-
тия Ямболски конгрес през 
1923 г. е и най-възрастни-
ят от участниците. С ен-
тусиазма и ерудираността 
си заразява и други младежи, 
включително и собствения 
си син. Включен е в „Азбучен 
указател на анархистите в 
България” на Дирекция на по-
лицията – София, отдел Дър-
жавна сигурност (8 декем-
ври 1926 г.) В Държавен ар-
хив – Шумен е запазен списък 
на анархисти, изготвен от 
Шуменско околийско поли-
цейско управление до Дирек-
ция на полицията – София, с 
дата 30 октомври 1931 г.3 В 
него името на Стойнов и на 
сина му Павел са сред имена-
та на четиринадесет анар-
хисти в града. И това във 
време на най-силна полицей-
щина! 

След победата на „соци-
алистическата революция” 
на 9.9-1944 г. Никола Стой-
нов не е сред заблудените 

и повярвали в новия режим 
и логично остава настрана. 
Отказва членство в партия-
та, постове, ордени и меда-
ли. Дори когато е заплашван 
с концлагер и затвор не се 
отказва от идеалите си. На 
преклонна деветдесетго-
дишна възраст през 1955 г. 
започва да списва свой ръко-
писен бюлетин, разлепя го 
лично по стените на съседи, 
раздава го на приятели, ос-
тавя го по маси в кафенета.

Безвластникът и голе-
мият Човек Никола Стой-
нов умира тихо на 4 фев-
руари 1964 г. За смъртта 
му няма съобщение дори в 
местната преса, но запом-
нящи се остават думите 
на Димо Казасов (иначе мно-
го спорна политическа лич-
ност!): „Днес хора като Ни-
кола Стойнов са голяма ряд-
кост. Те дори са станали 
мечта. Той не беше лидер на 
партия, нито се занимава-
ше с партизанщина. Остана 
само народен учител”.4 •

Красимир Кънчев

БЕЛЕЖКИ
1 Стойнов, Н. Гарантиране права-
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774 к., о. 1, а. е. 1, л. 7
4 Милчев, Й. Той бе мечта...

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Йордан Николов – един от първите

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Никола Стойнов – учителят анархист от Шумен
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Краят на средновековната 
епоха води до значими про-
мени. Една от тях е свърза-
на с края на доминиращата 
и монополна роля на религи-
ята в много области. За съз-
дателя на научния комуни-
зъм Карл Маркс (самият той 
е от еврейско семейство 
със стари равински тради-
ции) „религията е опиум за 
народа” и е напълно излиш-
на за обществото. Комунис-
тическите режими в Източ-
на Европа се водят от тези 
идеи при отношението си 
към църквата и свещеници-
те. Анархизмът също отри-
ча потребността от рели-
гията.1

Интересен и актуален е 
въпросът „дали и доколко 
Религия и Революция са съв-
местими”. Наши православ-
ни свещеници участват в 
национално-освободително-
то движение и по-късно – в 
антифашистката съпроти-
ва. Католически и протес-
тантски свещеници също 
участват в антифашистка-
та съпротива.

По-пълен отговор може 
да бъде даден при анализа 
на ситуацията след Втора-
та световна война. В стра-
ните от Латинска Америка 
се заражда и развива движе-
ние вътре в Католическа-

та църква, известно с име-
то „Теология на освобожде-
нието” (по-нататък в те-
кста – Т. О.) Нейните при-
върженици твърдят, че „бед-
ността се явява основен 
източник на греха” и е „ре-
зултат от експлоатация-
та на едрия капитал”, обявя-
ват се за по-голяма социал-
на ангажираност на Църква-
та и служителите и, както 
и за задълбочени реформи.2 
Идеолозите на движението 
твърдят, че християнското 
спасение е немислимо без 
икономическо, социално и 
политическо освобождение; 
призовават за унищожаване 
на експлоатацията по све-
та; гарантиране на достъп-
но здравеопазване и образо-
вание за всички.3

Движението възниква и 
се развива точно в Латин-
ска Америка, защото там 
има рязка поляризация – мно-
зинство бедни и малцин-
ство от милионери. Някои 
духовници, произлезли от 
средите на това бедно на-
селение, или проповядващи 
сред него, не остават без-
участни към страданията. 
Началото на Т. О. е поста-
вено през 1957 г. в Бразилия, 
а по-късно е развито и във 
всички латиноамерикански 
страни. Сред теоретици-

те са отците Густаво Гути-
ерес, Паулу Фрейре, Гаспар 
Гарсия Лавиана, Камило То-
рес, Себастиан Каспен. Йон 
Собрино заявява: „бедните 
са привилегировани за божи-
ята благодат”, а Филип Бери-
ман допълва: „Т. О. е тълкува-

ние на християнската вяра 

чрез страданията на бедни-

те, тяхна борба и надежда, 

критика на обществото, 

католическата вяра и хрис-

тиянството през очите на 

бед ните”.
Кардинал Лопес Трухильо 

симпатизира, а архиеписко-
път на Салвадор Оскар Роме-
ро открито подкрепя Т. О. и 
разобличава олигархическа-
та диктатура, за което е 
убит от десните сили през 
1980 г. Днес, най-влиятел-
ният политик, който под-
крепя движението, е прези-
дентът на Венецуела Уго Ча-
вес, заявил на многохиляден 
митинг: „Иисус Христос не-
съмнено е историческа фи-
гура – един от нас, антиим-
периалистите. Той въстана 
против Римската империя. 
Нима може да кажем, че Ии-
сус Христос е капиталист? 
Не! Юда е капиталист, за-
щото взема своите сребър-
ници! Христос е революци-
онер. Той въстава против 
религиозната йерархия. Въс-

тава против икономическа-
та власт по това време. Той 
предпочита смъртта за за-
щита на хуманистическите 
идеали и жадува промени.”

Други дейци на църква-
та защитават възгледи-
те си на практика, с оръ-
жие в ръка. Най-яркият и 
ранен пример е революцио-
нерът отец Камило Торес 
(3.02.1929-15.02.1966). Този 
колумбийски йезуитски све-
щеник е сред ръководители-
те на партизанската Армия 
за национално освобождение 
(втората по сила в страна-
та след ФАРК), загинал мъ-
ченически в бой с армията. 
Известни са крилатите му 
фрази: „Ако Иисус беше жив, 
днес щеше да е партизанин”; 
„Задължение на всеки хрис-
тиянин е да бъде революци-
онер. Задължение на всеки 
революционер е да извърши 
революция”.4 По неговия при-
мер стотици свещеници 
стават част от въоръжени-
те формирования на колум-
бийските ФАРК и АНО, перу-
анската „Сендеро луминосо”, 
никарагуанския „Сандинист-
ки фронт за национално ос-
вобождение”, мексиканските 
сапатисти и други десет-
ки формирования. Ернесто 
и Фернандо Карденал дори 
стават министри след ус-

пеха на сандинистката ре-
волюция през 1979 г. и чрез 
властта, която получават, 
се опитват да изпълнят це-
лите си.

Според папа Бенедикт 
ХVI само в Бразилия около 
80 000 свещеници подкре-
пят Т. О.5 Официалната пози-
ция на Ватикана за движени-
ето е крайно отрицателна. 
Непоколебими са и сегашни-
ят папа Бенедикт ХVI, и не-
говият предшественик папа 
Йоан-Павел II. Св. Престол 
заявява, че „Т.О. е несъвмес-
тима с официалното пропо-
вядване на католицизма” и 
осъжда латиноамериканско-
то духовенство.6 •

Красимир Кънчев
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Ние, анархистите, сме про-
тив държавата. Но понеже 
сме реалисти, не може да не 
забележим, че в някои държа-
ви животът е по-лесен. Кои 
са те? Каква е причината? И 
ако не е лесно да премахнем 
държавата, не е ли по-реал-
но да я принудим да бъде по-
малко държава?

Предлагам на редакцията 
да направим този разговор, 
като вземем различни мне-
ния.

Аз мисля, че там, където 
е имало повече борби, стач-
ки, революции, там живо-
тът е по-добър.

В страни, където за дъл-
го е установена диктату-
ра, изоставането е очевид-
но. Такива са всички социа-
листически държави, такава 
беше Гърция по време на дик-
татурата на полковниците, 
такива бяха Испания и Пор-
тугалия по време съответ-
но на Франко и Салазар.

Често в разговори ми опо-
нират, че добре живеят хо-
рата само в онези страни, 
които са имали много коло-
нии. Но Турция, Русия, Порту-
галия опровергават твърде-
нието им. Те са имали много 
колонии. Северните страни 
не са имали, а животът там 
е по-лек.

Наблюдавал съм как реаги-
рат хората например в Пол-

ша, във Франция, когато им 
се отнеме някоя придобивка. 
Излизат на улицата, стачку-
ват, освиркват…

У нас профсъюзите са ком-
прометирани. Профсъюзна-
та администрация, подоб-
но на държавната, се хра-
ни и слушка добре. У нас хо-
рата не излизат лесно на 
протест. Но, когато ние 
излезем и питаме защо, на-
пример, у нас телефонните 
такси са неколкократно по-
скъпи от средноевропейски-
те или пък защо изкупните 
цени на млякото са неколко-
кратно по-ниски от средно-
европейските, може би и те 
ще искат поне да чуят от-
говорите.

Разговорът как да при-
нуждаваме държавата да 
отстъпва, според мен, е ак-
туален и полезен.

Тези дни посетих в Плов-
див семейството анархи-
сти Латка и Стефан Попо-
ви. Тъй като вече по-трудно 
излизат навън, те се радват 
на приятелските посеще-
ния. Току що бяха получили 
писмо от Шотландия. Техни 
приятели от село Добрич, 
Хасковско, земеделци по 
убеждения, отишли да живе-
ят и прекарат старините 
си при дъщеря им в далечна-
та страна. Два месеца след 
пристигането си, вече доби-

ли някакви впечатления, те 
пишат на приятелите си.

Предлагам на редакцията 
част от писмото.

„…Ние с жена ми тук сме 

по-добре отколкото на село, 

в смисъл, че има кой да се 

грижи за нас. А старостта 

била грозно нещо. Тук в Шот-

ландия се прави доста за об-

лекчаването ґ. Социалните 

грижи са доста по-различни 

от тия в България. Всяка сед-

мица в определен ден идва 

жена физиотерапевт да уп-

ражнява жена ми за прохож-

дане. Вчера идва лекар вкъ-

щи без да сме го викали, за 

да види как съм аз. Той е от 

екипа на личния лекар. При 

обаждане на „Бърза помощ” 

същата пристига вкъщи за 

6-7 минути и взема болния 

в болницата за цялостно из-

следване. Всички лекарства 

за всички пенсионери и мла-

дежи до 18 години са съв-

сем безплатни. (Разбирам, 

че това е за сметка на данъ-

коплатеца, но улеснява мно-

го хората.) Социалните гри-

жи не са формални, както в 

България. В село Добрич има 

назначена една жена за че-

тири болни да им помага. И у 

нас идваше по 2 часа на ден. 

Пази боже от помощта им! 

А идваха от три инстанции 

да проверяват как си гледала 

работата. Жена ми ги пита 

какво работят. „Ние сме кон-

тролни органи”. Но какво ра-

ботите? – пак ги пита тя. 

Усмихват се. В България и 

минималните средства, кои-

то отпуща държавата, оти-

ват не по предназначение, а 

се излапват от администра-

цията на „Социални грижи”. 

И по-грозното е, че няма на 

кого да кажеш това. Струва 

ми се, че България е най-точ-

ният лик какво представля-

ва държавата въобще…

Специално в Шотландия 

хората са с по-голяма култу-

ра и по-човечни. Не се прави 

разлика, действително, меж-

ду раса, цвят на кожата, ре-

лигия и пр. В държавните уч-

реждения бюрокрацията е 

също много снижена. Няма 

тоя формализъм. За преглед 

като идеш няма никакво ча-

кане, нито минута. Съобща-

ва се на пациента часът за 

преглед с точност до мину-

та. Болният се обажда по 

телефона кое лекарство му 

е свършило. Обаждат му се 

в кой ден и час да си го полу-

чи от аптеката. Няма никак-

ви „рецептурни книжки” и др. 

глупости, които правят жи-

вота на човека непоносим…

Град Абърдийн е около 250 

хил. жители, но се прости-

ра на голяма площ. Жилища-

та са предимно едно- и двуе-

тажни, еднакво отдалечени 

от широки тротоари и ули-

ци, с малки дворчета пред 

къщи, всички с цветя, най-

разнообразни. По улиците не 

се срещат пешеходци. Шо-

фьорите са много внимател-

ни. Времето е много промен-

ливо – дъжд, слънце и ветро-

ве. Ние с жена ми си мислим, 

че сме загубили много, като 

сме дошли едва в края на жи-

вота си.” •
К. Зяпков

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

„Теология на освобождението“
и л и  с ъ в м е с т и м и  л и  с а  Р е в о л ю ц и я т а  и  Р е л и г и я т а

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Писмо от Шотландия

Коментар на редактора

Може би няма да е трудно да 
намерим в недалечното мина-
ло периоди, когато шотландци-
те – да не говорим за техни-
те също толкова заможни днес 
съседи ирландците – са живе-
ли „по-зле”, отколкото българи-
те. Сигурно ще намерим и дос-
та хора, които ще кажат, че 
мнозинството от германците 
(поне тези с – или по-скоро без – 
определен произход) са живели 
„по-добре” при диктатора Хит-
лер, отколкото при демократа 
Еберт. Йерархичните системи 
винаги водят до разделение и 
то не само по вертикала. Всеки 
роб мечтае да бъде продаден в 
по-богата плантация при по-до-
бър господар, а най-голямата му 
мечта е да има свои роби.

Ние не отричаме, че някои 
роби са по-охранени от други. 
Ние отричаме робството. •
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На 14.01.2009 г. хиляди бъл-
гари се събраха на пл. „На-
родно събрание” с искания 
за придържане към закони-
те за защита на природа-
та от страна на правител-
ството. Демонстрацията 
постави връхна точка в об-
ществени борби срещу при-
ватизацията и „лошото” уп-
равление на финансови суб-
сидии. В предходните сед-
мици студентските съвети 
организираха действия сре-
щу превръщането на уни-
верситетска собственост 
в увеселителни заведения, а 
млекопроизводителите про-
тестираха против спиране-
то на земеделски субсидии 
от Европейския съюз. За ко-
алиция „За да остане приро-
да в България”, мрежа от де-
сетки неправителствени 
организации, протестът ув-
енча двугодишни кампании 
срещу гигантски проекти 
за развитие на туризъм в за-
щитени територии. На про-
теста присъстваха и пред-
ставители на крайно десни 
групи, чийто афинитет към 
природозащитната тема-
тика е съществен за анали-
за, който следва.

Настоящият фокус вър-
ху природозащитническа-
та коалиция се основава на 

предпоставката, че „приро-
дата” като обект на защи-
та артикулира основопо-
лагащи проблеми: собстве-
ност, законност, държав-
ност. Участието на Коали-
цията в наболели конфликти 
около управлението на об-
ществени ресурси в държа-
вата илюстрира някои гра-
ници на либералните проек-
ти в условията на постсо-
циализъм.

Въпреки че наскорошно-
то „възраждане” на природо-
защитническа активност в 
България се ползва от опита 
и репертоара на еко-движе-
нието от 80-те години на 
миналия век, което целеше 
свалянето на БКП от власт, 
новата мобилизация е от 
доста различен характер. 
Първо, за разлика от атака-
та от 80-те години срещу 
държавния контрол в иконо-
миката, новото движение 
изисква от постсоциалис-
тическата държава да се на-
меси в „хаотичните” капи-
таловложения в строител-
ния сектор. За целта, „За да 
остане природа в България” 
се опира на директивите 
на ЕС с настояване за при-
държане към НАТУРА 2000. В 
резултат на двугодишната 
кампания „Граждани за Рила” 

например Европейската ко-
мисия стартира процеду-
ра срещу българското пра-
вителство за нарушения на 
европейските закони за за-
щита на природата в случая 
с построяването на ски ин-
фраструктура в защитени 
зони в Рила при липсата на 
оценка за влияние върху окол-
ната среда. В друг случай ма-
сови протести, вдъхновени 
от НАТУРА 2000, успешно 
възпрепятстваха капитало-
вложения в построяването 
на сгради и съоръжения за ле-
тен туризъм в рамките на 
парк Странджа в близост до 
с. Варвара. Второ, за разли-
ка от дисидентското дви-
жение срещу индустриално 
замърсяване на градската 
среда, Коалицията се осно-
вава в неправителствения 
сектор от 90-те години на 
миналия век и днес черпи от 
многобройни транснацио-
нални връзки и широк спек-
тър от съвременни еколо-
гични теми като управлени-
ето на отпадъци, промени-
те в климата и защитата 
на биоразнообразието. Тре-
то, немалка част от млади-
те природозащитници про-
излизат от високообразова-
ните градски среди, които 
участват в европейските 

програми за образователен 
обмен и електронните ме-
дии. Глобалните потоци от 
информация, процесът на из-
граждане на „гражданско об-
щество” след 1989 г., прие-
мането на България в ЕС и 
програмите за европейска 
социализация съвкупно до-
принасят към формиране-
то на условията, в които се 
развива съвременното при-
родозащитническо движе-
ние в страната.

И така, въпреки широко 
разпространеното схваща-
не сред младите природоза-
щитници, че със своите про-
тестни прояви (демонстра-
ции, блокади, флаш-моб и др.) 
те превземат градското 
пространство „отдолу” в 
духа на „грасрутс” глобализа-
цията, аз допускам, че сами-
те условия на възникване на 
това ново зелено движение, 
възможностите и посоката 
на неговото развитие до из-
вестна степен зависят от 
властови фактори на наци-
онално, регионално и между-
народно ниво. Стремежът 
към природна и културна 
принадлежност в „новата 
Европа,” специфичен за Коа-
лиция „За да остане приро-
да в България”, е дълбоко про-
пит от постсоциалистиче-

ската неолиберална хегемо-
ния на ЕС в областта на зе-
меделието, околната среда 
и културата. Дори и в свои-
те протести срещу прива-
тизацията и урбанизацията 
в територии, придобили за-
щитен статус под управле-
нието на БКП, младите при-
родозащитници по-скоро 
отдават „корупцията” на уп-
равлението на бивши кому-
нистически елити, отколко-
то на неолибералните стра-
тегии, прилагани в страна-
та в последните повече от 
две десетилетия.

По време на януарските 
протести понятия като 
„гражданско общество”, „на-
родът” и „младите” отно-
во бяха издигнати в лозунги 
срещу привидението и щи-
товете на властта. 

Представлявано от ли-
тератори, юристи, научни 
дейци и други интелектуал-
ци, природозащитническо-
то движение принадлежи 
към градската прослойка на 
неправителствения и про-
фесионален сектор, който 
се обособи в процеса на из-
граждане на гражданско об-
щество чрез международни 
инвестиции, стартиран в 
страните от източна Евро-

Напоследък с различни друга-
ри често си говорим, че има-
ме нужда от програма. Като 
човек активно ангажиран в 
дейността на ФАБ в първия 
момент под програма разби-
рах нещо като краткосро-
чен (в рамките на няколко 
години) план на нашата дей-
ност – определяне на крат-
косрочни цели и средствата 
(т. е. проявите, периодич-
ни или не, действията, ако 
щете), които ще използва-
ме, за да ги постигнем. На-
пример една такава цел би 
била създаването на органи-
зационни ядра от по някол-
ко души във всеки окръжен 

град, а средство за постига-
нето на тази цел би било ор-
ганизирането на срещи-дис-
кусии с хората във въпросни-
те градове.

Като крачка към такава 
програма опитах да изло-
жа аргументи за целите и 
средствата в „Дневния ред 
на безвластниците”, публи-
куван в юнския брой на „Сво-
бодна мисъл”. При последва-
лото обсъждане с другари-
те се оказа, че това не са 
само мои мисли и макар и в 
неформален вид, те се спо-
делят от практически всич-
ки присъстващи на събрани-
ето. Така че имаме някаква 

насока, на чиято база да със-
тавим краткосрочна про-
грама за дейността на Фе-
дерацията. За съжаление не 
ни достигат някои неща, на-
пример лична инициатива и 
поемане на отговорност, за 
да стигнем до такава про-
грама. Но инициативата е 
подета и всяка помощ (най-
вече под формата на заин-
тересуваност) от страна 
на вас, читателите, е добре 
дошла.1

Не бихме могли обаче да 
градим краткосрочна про-
грама, без да са ясни дълго-
срочните ни цели. След като 
се запознах с програмата на 
Малатеста, публикувана в 
октомврийския брой, си да-
дох сметка, че имаме нуж-
да от подобен документ, за 
да основем дейността си на 
него. Макар ФАКБ още от 
основаването си да се оп-
исва като организация съз-
дадена, за да преустрои об-
ществото в посока на анар-
хокомунистическия идеал, 
сред нашите и без това ре-
хави редици много малко 
хора въобще са запознати с 
този факт и с евентуални-
те следствия от него. Тъй 
че когато дойде време (жи-
вот и здраве) да пишем една 
обикновена краткосроч-
на програма, трудно ще об-
съждаме следващата спир-

ка на нашия автобус, защо-
то няма да знаем накъде сме 
тръгнали.

От друга страна край-
ната ни цел и начините за 
постигането ґ са основа 
за нашия образ пред хора-
та и дори сами по себе си 
са средство за собствено-
то си осъществяване. Към 
този момент ние нямаме 
една обикновена брошура, 
написана на достъпен език, 
която да обяснява черно на 
бяло кои сме и за какво се бо-
рим. Нямаме документ, око-
ло който сме се обединили 
и с който да се представим 
пред човек, проявил интерес 
към организацията.

Не че нямаме документи. 
За съжаление те страдат 
от някои общи недостатъ-
ци – остарели са по отно-
шение на техническите дос-
тижения и последните тен-
денции в развитието на чо-
вечеството; използват по-
нятия, опорочени от лице-
мерна употреба през годи-
ните; писани са в противо-
вес на идеологии и твърде-
ния, които вече са отхвър-
лени от повечето хора или 
са прекроени в рамките на 
нова терминология. Във все-
ки случай изглежда, че нито 
един от тях не е подходящ 
за нашите нужди, но пък за 
този, който умее да чете, 

те са добър образец за до-
кумент, който играе споява-
ща роля както сред членове-
те на организацията, така и 
между анархистите и хора-
та, които биха желали да ра-
ботят с тях.

Подобна програма би 
трябвало да се приеме на 
общо събрание на органи-
зацията (не сме чак толкоз 
много), след подробно раз-
глеждане и обсъждания и в 
последствие всеки нов чо-
век би трябвало да бъде за-
познат с него и да го прие-
ма поне в основни линии. Но 
преди да започнем работа 
по бъдеща проектопрогра-
ма трябва да си отговорим 
на някои въпроси, на които 
струва ми се нямаме гото-
ви отговори:

Към кого би била ориенти-
рана подобна програма? Ка-
зах по-горе, че тя ще е важна 
както за вътрешнооргани-
зационната работа, така и 
за пропагандата сред хора-
та. Но понякога двете цели 
трудно се съвместяват, 
например по отношение на 
стила на документа и дори 
съдържанието му. Едва ли 
можем да използваме класи-
ците на анархизма като ав-
торитети, когато говорим 
на странични хора. Ориен-
тирането към определени 

ВЪПРОСИ: ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРОТЕСТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2009

Европейци по природа
природозащитата и формирането на публична сфера в постсоциалистическа България
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па през 90-те години на ми-
налия век. Главната стра-
тегия на движението – на-
сочена към опазването на 
пространства за отдих и 
защитени зони – индикира 
типично градска/буржоаз-
на концепция за природа, от-
късната от производстве-
ните процеси. Лозунгите, 
призоваващи към ненаси-
лие и сценографираното че-
тене на Конституцията на 
15.01.2009 г., както и често 
повтаряните призиви за „ев-
ропейски”, „цивилизован” про-
тест, конструират либе-
ралната общественост в 
контраст с бруталността 
на агитките и полицията 
от предния ден.

Докато либерално на-
строените природозащит-
ници и студенти се опитва-
ха да поставят на публична-
та сцена „толерантен”, „ци-
вилизован”, „европейски” про-
тест (подобно на дисиден-
тите от 80-те години), ми-
тингите бяха буквално пре-
взети от насилствени фор-
мации като крайно десния 
Български национален съюз, 
оглавяван от Боян Расате. 
Природозащитниците зак-
леймиха това присъствие 
като екстремистко, пре-
кратиха по-ранни митинги и 

принтираха флайери с декла-
рация на остро разгранича-
ване от неофашизма. Въпре-
ки тези усилия, войнстве-
ните авторитарни движе-
ния са факт от постсоциа-
листическата действител-
ност (не само в източна Ев-
ропа), а опитите за разгра-
ничение от тях само подчер-
тават силата на тези нели-
берални течения да струк-
турират постсоциалисти-
ческата либерална общест-
веност. Когато на третия 
ден от протестите гражда-
ни поред изказваха мнения-

та си в общия микрофон, ду-
мите „общество”, „народът” 
и „гражданите” се понесоха 
като празни знаци, запълва-
ни със смисъл във всеки по-
реден акт на говорене. Кон-
фликтната тоталност на 
случването достигна връх-
ната си точка и преля в хоро 
на съгласието.

Именно „младите” скре-
пиха съгласието в януарски-
те сбирки пред парламента. 
Участниците може би бяха 
дошли като студенти, при-
родозащитници, майки, фер-
мери, пенсионери, футболни 

запалянковци и лекари, ала 
тези различия сякаш изгуби-
ха всякакъв смисъл, когато 
насилието на държавната 
власт в полицейската палка 
се стовари върху тълпата 
и жени извикаха „Пребиват 
децата!” Именно тогава бъ-
дещето на „младото поко-
ление” изкристализира като 
всеобща цел в протеста – 
над субсидиите, над горите, 
над пенсиите, над всичко за-
станаха „младите” на „майка 
България”. Кои са тези „мла-
ди” (кои са нашите и кои са 
другите млади) остана не-

ясно и може би отворено за 
интерпретации. Ясно обаче 
е едно: културни и матери-
ални тревоги едновремен-
но захранваха сблъсъците и 
танците на многобройните 
социални формации, които 
се събраха през онзи януари.

Загрижеността на либе-
ралните прослойки за про-
блемите на стила на жи-
вот, от една страна, и за-
интересоваността на край-
ното дясно от геополити-
чески, макроикономически 
и екологични тематики, от 
друга, трябва да ни кара да 
се замислим за границите 
на демократичните про-
екти в съвременна Европа. 
Как действа неолиберална-
та хегемония зад кулисите 
на постсоциалистическите 
чествания на глобализация-
та? Светогледът на ново-
то природозащитно движе-
ние, олицетворено от Коали-
ция „За да остане природа в 
България”, е дълбоко повлиян 
от идеологията на неолибе-
рализма. Възможно ли е да си 
представим „лява” зелена ал-
тернатива в условията на 
постсоциализъм и на какви 
основи би могло да възникне 
прогресивно антикапита-
листическо движение в би-
вшата сфера на Съветско 
влияние? •

Мария Радева

читатели би ни помогнало 
да решим по-лесно и следва-
щите въпроси.

Какво трябва да съдържа 
документът? Принципите 
на анархизма имат обширна 
приложна област, а пробле-
мите, пред които сме изпра-
вени, са огромни. Не е ясно 
какво точно би трябвало 
да засегнем в подобен доку-
мент. Не бих се учудил, ако 
някои теми останат извън 
него. Във всеки случай след-
ните въпроси би трябвало 
да бъдат застъпени:

Проблеми на настоящо-
то общество. Защо нера-
венството е причината за 
тях и в какво се изразява 
то? Защо проблемите не се 
решават без революция? Как 
могат да се решат пробле-
мите?

Що е революцията? Как-
ви са условията за осъщест-
вяването ґ? Как протича 
тя? Може ли да е по-добра 
от настоящото съществу-
ване? Какво ще загубим от 
една революция? А какво ще 
спечелим?

Що е анархия? Може ли да 
съществува? Как ще се взе-
мат решенията? Как ще ра-
боти икономиката? Как ще 
се ограничат злоупотреби-
те? Как ще се защитим сре-

щу инвазия? Какво ще пра-
вим с несъгласните?

Що е ФАБ? Какво цели? 
Как работи? Какви са задъл-
женията и отговорностите 
в нея? Какви са средствата 
ни? Какво е отношението ни 
към борбите за власт? Как-
во е отношението ни към 
частичните борби срещу 
властта?

За сметка на това счи-
там, че можем да оставим 
някои въпроси настрани, на-
пример:

• Историческите ос-
нования за анархистките 
принципи

• Подробното теоре-
тизиране срещу марксизма 
или неолиберализма

• Обясняване на роля-
та на класите в общество-
то

Сигурно в процеса на ра-
бота ще изскочат и други 
въпроси, на които ще тряб-
ва да отговорим.

Какъв стил и изразни 
средства да използваме? 
Старите документи не зву-
чат актуално, но как по-до-
бре да звучат новите? По-
декларативно или по-опи-
сателно трябва да подхо-
дим? В какъв обем да се по-
берем? По-„научно” или по-
„простонародно”? По-скеп-
тично, но достоверно или 
по-убедено, но недоказуемо? 

Каква трябва да ни бъде 
терминологията (например 
„анархия” или „безвластие”, 
„планова икономика” или „ико-
номика на участието”, „ко-
муни” или „общини”, „равен-
ство” или „равнопоставе-
ност”)?

Как ще се използва този 
документ? По какъв начин 
ще бъде приет, ще имаме ли 
право на особено мнение? По 
какъв начин ще бъде обновя-
ван? Каква роля ще играе в 
организацията, по какъв на-
чин ще задължава членове ґ?

Отговорите на повече-
то от горните въпроси са 
дадени по един или друг на-
чин (често различен) в доку-
ментите, с които съм се за-
познал на този етап. Мое-
то лично мнение е, че по от-
ношение на съдържанието 
можем да направим нелоша 
компилация, която покрива 
голяма част от актуалните 
въпроси. Тъй че реално има-
ме на какво да стъпим. Има-
ме и няколко души, които мо-
гат да се захванат с подо-
бен тежък труд.

Но това, което ни липсва, 
е заинтересуваността на 
мнозинството от ангажи-
раните във Федерацията. 
Може би ще има тежки раз-
исквания (дано!), може би ня-
кои няма да продължат с ос-
таналите, но това не бива 

да ни спира. Без осъзнаване 
на нуждата от подобен до-
кумент, без активни хора, 
които да го приемат присър-
це, инициативата ще бъде 
ялова. Не документите съз-
дават хората, а хората из-
пълват със смисъл докумен-
тите. Затова призовавам 
всички, които се чувстват 
ангажирани с организирано-
то безвластническо движе-
ние в България, да вземат 
участие в този проект (с ко-
ментари, със споделяне на 
опит, с критични мнения), за 
да можем да изработим ос-

нова, с достатъчно здрава и 
достатъчно широка подкре-
па сред хората, върху която 
да построим нещо добро. •

Златко

БЕЛЕЖКИ

1 Както е писал един наш другар 

по един друг повод, без самоини-

циатива, пряка активност и лич-

но участие не можем да говорим за 

анархистко общество, в частност 

за анархистка организация. Ако иска-

те тази организация да се развива, 

пишете и кажете с какво можете да 

помогнете!

ВЪПРОСИ: ЕДНА ГОДИНА ОТ ПРОТЕСТИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2009

Европейци по природа

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

Каква програма ни трябва?
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Възможно ли е да си представим 

„лява” зелена алтернатива в 

условията на постсоциализъм и на 

какви основи би могло да възникне 

прогресивно антикапиталистическо 

движение в бившата сфера на 

Съветско влияние?
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1. Георги Калчев, Варна 80 лв

2. Георги Константинов, София 100 лв

3. Костадин Зяпков, Пазарджик 20 лв

4. Станчо Кърпаров, Бъта 20 лв

5. Д. Чорбаджиев, София 10 лв

6. Кирил Панделиев, Кулата 15 лв

7. Александър Наков, Перник 10 лв

януари у р 2010, брой р 1

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

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

АНАРХОКАЛЕНДАР

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2010 СВОБОДНА  МИСЪЛСЪЪСЪЛЪЪЛЪЛЪЛЪЛСЪЛЪЪЛЪСЪЪЪЛЛЪЛЪЛЪЛЛЪЛЛСЪЛЪЪЛЪЪЛЪЛЪЪЪЛЪЛ

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

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

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

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

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

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

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

п е ч а т  СИМОЛИНИ-94

Помощи за „Свободна мисъл”

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

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

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

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

КНИГИ:

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

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

БРОШУРИ:

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

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

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

era.a-bg.netera.a-bg.net
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•  На 03.01.1826 г. избухва бунтът на 

декабристите в Южна Русия.

•  На 06.01.1848 г. в Калофер е роден 

Христо Ботев, пръв предтеча на 

анархизма в България.

•  На 06.01.1966 г. в Пловдив умира 

анархистът Петър Манджуков, 

участник в македонското движе-

ние, един от групата на „Гемиджи-

ите”. Автор на книгата „Предве-

стници на бурята”.

•  На 07.01.1923 г. в Ямбол се открива 

петата национална конференция на 

Федерацията на анархокомунисти-

те в България (ФАКБ).

•  На 08.01.1870 г. в Лондон умира руски-

ят революционер Херцен.

•  На 09.01.1905 г. в Марсилия умира 

анархистката Луиз Мишел, участ-

ничка в Парижката комуна.

•  На 10.01.1863 г. избухва въстание в 

Полша срещу руския царизъм.

•  На 12.01.1898 г. Емил Зола обнародва 

знаменитото си „Аз обвинявам”.

•  На 13.01.1900 г. в с. Попина е роден 

анархистът Никола Енчев Великов 

(Керенски), участник в анархистка-

та чета „Братя Бълхови” и в испан-

ската революция 1936-39 г.

•  На 14.01.1944 г. край Нова Загора в 

сражение с жандармерията е убит 

анархистът Деско Кръстев (Мом-

чил).

•  На 15.01.1809 г. в Безансон (Франция) 

е роден Пиер Жозеф Прудон.

•  На 15.01.1978 г. в Кюстендил умира 

анархистът Боян Нешев, политеми-

грант във Франция и концлагерист в 

болшевишка България.

•  На 16.01.1979 г. във Велико Търново 

умира Дончо Бълхов (Донски), четник 

в Килифаревската анархистка чета 

и участник в Испанската революция.

•  На 17.01.1991 г. в Стамболийски умира 

анархистът Илия Донев Петканов.

•  На 18.01.1954 г. в Карловския Балкан 

са убити анархистите-горяни Хрис-

то Чолаков и Минчо Попов.

•  На 19.01.1925 г. в сражение с полиция 

и войници на улица „Дж. Баучер” в Со-

фия са убити анархистите Стефан 

Тодоров и Христо Геков.

• На 20.01.1900 г. в Кюстендил е роден 

анархистът Тодор Ангелов (Божана-

та).

•  На 24.01.1909 г. в гр. Търговище е 

роден анархистът Трухчо Николо-

во Трухчев, прекарал дълги години 

във фашистките и болшевишки 

концлагери и затвори.

•  На 26.01.1902 г. в Павел Баня е роден 

анархистът Иван Рачев Иванов, ак-

тивен деец и пропагандатор.

•  На 26.01.1877 г. в Пловдив е роден Ми-

хаил Герджиков.

•  На 26.01.1996 г. в София след теж-

ко боледуване умира анархистката 

Янка Статева.

•  На 29.01.1990 г. в Ракитово умира 

анархистът Георги Костадинов Зяп-

ков.

•  На 30.01.1871 г. в Гюргево е роден д-р 

Параскев Стоянов, активен анар-

хист, известен хирург и универси-

тетски преподавател.

•  На 30.01.1924 г. в престрелка с поли-

цията е убит анархистът Георги По-

пов от Килифаревската чета.

Анархията
По Кропоткин:

“Взаимопомощта като 

фактор на еволюцията”

Дърветата,
забили здраво корен 
 в твърдата земя,
растат едно до друго 
 във гори сплотени
и тъй се срещу бурите 
 подкрепят.
А между тях расте трева.
А по поляните зелени
от слънчеви лъчи облени,
 пасат стада.
Във тях
при студ и глад

и срещу врагове
животните взаимно си помагат.
По синьото небе
играят рой пчели.
Към висините устремени са орли.
Навсякъде,
навсякъде живот кипи.
Навсякъде борба,
борба жестока на живота 
  със смъртта.
Борба,
в която към прогрес
животът се стреми.
А за прогреса фактор пръв
е взаимопомощта.

Анархията –
великият порядък на природата
без власт, затвори и казарми.

Анархията –
вековната мечта на хората
за нов свят, без царе, попове и 
жандарми.

Анархията –
стремеж към знание,
любов на всеки към труда
и равенство на всички хора по 
света.

Анархията –
човешко общество,
което основано е
на взаимопомощта
и върху пълна свобода
на личността.

Борис Чендов

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Да светим 
маслото на 
държавата!
Реалността, уви, от памтивека е такава:
нацвъкал Бог държава до държава 
да си развяват властодръжците байраците 
и да си налягат парцалите бунаците.

За властодръжците, демек – богоизбраните – 
управляваните са като хайваните –
дерат им стръвно с кремък остър кожите 
заради хатъра на велможите!

И пред държавните водачи векове безброй
човечеството удря крак дисциплинирано, 
    под строй  –
поголовно мре в кръвопролитна бран 
за чест и слава на Държавата – злодейски истукан!

И днеска пак все една и съща е хавата –
навсякъде властимащите тимарят раята
и високопарно, велегласно сипят се заканите:
„Хей, ваш’та мамка мръсна!
   Стягайте коланите!”

И денонощно чинно стягаме коланите –
нали подвластните, плебеите са вечно преебаните!
И безспорно тъй ще бъде неизменно дотогава 
дорде маслото не светим на хищника-Държава !

МАКАР


