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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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глоба за работници 
без договор?

Държавата търси начин вълкът 
да е сит и агнето – цяло. Въпро-
сът обаче е кой пасе трева?

Протестите в 
Македония

Македонски копой уби 22-годи-
шен младеж на митинг на упра-
вляващата партия.

дискусионна: 
„нисшите слоеве”

Има над един милиард мизер-
стващи, но няма и милион бунту-
ващи се. Какво да се прави?

алтернативното 
образование

За да изтръгнем учението от 
лапите на държавата, трябва да 
се подготвим добре още сега.

анархистическата 
нравственост

Анархическото поведение е „чо-
вешката природа”, а не пробут-
ваният за такава фалшификат.

ОБзОр на авгУстОвсКИте съБИтИя в англИя

Лондонската буна
Във Великобритания се бунтуваха 

не само сиромасите. Арестувани 

са известна лекоатлетка, дъщеря 

на милионер, балерина и перспекти

вен млад музикант, които участва

ли в грабежите. Музикантът бил 

заловен направо с изнесена от ма

газина цигулка.

* * *

Лондонският анархист, под
писал статия в Индимедия с 
псевдонима „Макс фон Сюдо” 
първо цитира мнението на Лу
тър Брехт: „Що за престъпле
ние е да ограбиш корпоратив
на верига магазини пред прес
тъплението да владееш така
ва верига?”, а после споделя:

Грабителите не дават прес-
конференции, затова телеви-
зионните предавания, посве-
тени на британските бунто-
ве, страдат от едностранчи-
вост. В една от размирните 
нощи минавах през Брикстън, 
а и живея в района от шест 
години, затова се смятам в 
правото си да изкажа гледна-
та си точка на анархист.

Първо, никой от хората, 
които плячкосаха магазини-
те, няма да смогне да се изръ-
си с 9000 паунда годишно за 
обучение по новата неолибе-
рална университетска систе-
ма на Дейвид Камерън. Пове-
чето тъмнокожи, участвали 

ОЩе не са гИ заБранИлИ

Идат избори
И  К А К В О  О Т  Т О В А ?
При демокрация имаме пра-
во да избираме управниците, 
при диктатурата те сами се 
назначават… Ето го първото 
съмнение – а нима ни предла-
гат за избиране кандидати-
те, които наистина искаме? 
Всеки път, сякаш пред сергия, 
пълна с гнили круши, се чудим 
към коя да посегнем, осъзна-
вайки, че всички са за боклу-
ка (или поне за джибри). Така е 
и с „лицата” (мутрите), изло-
жени на политическите пар-
тийни сергии – разбойник до 
мошеник и обратно, кой за за-
твора, кой направо за бесило, 
кой за смях, кой за лудницата, 
кой за поправително в основ-
но училище. Никой от тях не 
е нито по-умен, нито по-свес-

тен, нито милее за „благото 
на народа” повече от всеки 
един от нас, обикновените 
хора, които имаме само акъл, 
ръце и гръб – да теглим като 
волове, като дядовците и пра-
дядовците си (за майките, ба-
бите и прабабите отделна, 
още по-горчива е приказката). 
И няма значение дали робува-
ме на султан, на цар, партия 
или министър-председател.

Тук е приликата между дик-
татурите и представител-
ните демокрации – между из-
борите при демократичния 
режим управниците колят 
и бесят, досущ диктатори-
те и техните верни кучета. 
Ще кажете, че в „нормалните 

сОлИдарнОст среЩУ държавата

Случаят Сашо
Сашо Стойков е безработ-
но момче на 23 години, което 
на 12 август трябваше да ос-
тане на улицата, заедно с бо-
лната си майка. По простата 
причина, че нямат жилище, и 
със съдействието на „добро-
намерени хора”, от 2006-та 
година живеят в общинско 
жилище в кв. Слатина.

Оказва се обаче, че и на об-
щинската трапеза не е мно-
го лесно. Още с настаняване-
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Пет гОдИнИ след ФренсКИте ПОжарИ

ИДВАЩИЯТ БУНТ
Да не отстъпваме пред 
това, че всяко приятел
ство може да доведе до 
политиката

Внушават ни неутралната 
идея за приятелството като 
чиста привързаност без по-
следици. Но всеки афинитет е 
афинитет, роден от една спо-
делена истина. Всяка среща е 
среща чрез едно общо твър-
дение, па било и това за разру-
шението. Няма невинни връз-
ки в една епоха, в която твър-
достта и постоянството 
обикновено нареждат сред 
безработните, в която тряб-
ва да лъжем, за да работим и 
да работим, за да продължим 
да лъжем. Хората, които се 
кълнат в квантовата физика 
и я прилагат във всички обла-
сти, са не по-малко обвърза-
ни политически от другари-
те, които се борят срещу ня-
кой мултинационален аграрен 
конгломерат. Рано или късно 
всички те ще дезертират от 
системата и ще се вдигнат 
на бой срещу нея.

Пионерите на работниче-
ското движение успяха да се 
намерят първо в работилни-
цата и по-късно – във фабри-
ката. Те имаха стачката, за 
да се преброят и да демаски-
рат изменниците. Те имаха 
наемането на работа срещу 
заплата, което изправи Капи-
тала срещу Труда, за да про-
карат разделителните линии 
на солидарността и фронто-
вете в световен мащаб. Ние 
имаме цялото социално прос-
транство, за да се намерим. 
Имаме ежедневните поводи 
за неподчинение, за да се пре-
броим и да демаскираме жи-
вите трупове. Ние имаме и 
враждебността към тази ци-
вилизация, за да прокараме 
разделителните линии на со-
лидарността и фронтовете 
в световен мащаб.

Не очаквайте нищо от 
съществуващите орга
низации. Не се доверя
вайте на съществува
щите социални прос
транства и найвече – 
не се превръщайте в 
едно от тях

Не са редки случаите, когато 
пътищата ни се кръстосват, 
при някое разединение, с орга-
низации – политически, синди-
кални, хуманитарни, социални 
и т. н. Сред техните членове 
можем да намерим дори хора, 
които са искрени – макар и 
малко отчаяни, – които са ен-
тусиазирани – макар и малко 
интриганти. Привлекател-
ността на организациите се 
дължи на тяхната привидна 
устойчивост – те си имат 
история, централа, име, сред-
ства, вожд, стратегия и реч-
ник. Въпреки това, те си ос-
тават кухи архитектурни 
паметници, които с мъка все-

ляват дължимия респект на 
своето героично минало. В ця-
лата си дейност, на всички 
нива, тези организации се ин-
тересуват само от собстве-
ното си оцеляване като орга-
низации и почти нищо повече. 
Непрекъснатите им преда-
телства най-често ги отчуж-
дават и откъсват от собст-
вените им редови членове. За-
това понякога можем да срещ-
нем сред тях неколцина заслу-
жаващи уважение същества. 
Но обещанието, което се съ-
държа в срещата ни с тях, би 
могло да се осъществи само 
вън от организацията и – не-
избежно – против нея.

Много по-опасни са соци-
алните пространства с тях-
ната размита структура, 
сплетни и неформални йерар-
хии. Всички социални прос-
транства трябва да се избяг-
ват. Всяко едно от тях е на-
сочено към неутрализиране-
то на някаква истина. Лите-
ратурните кръгове същест-
вуват, за да задушават ясно-
то писане. „Либертарните” 
социални пространства – за 
да притъпяват остротата 
на прякото действие. Науч-
ните кръгове – за да укриват 
отражението на техните из-
следвания върху мнозинство-
то от хората днес. Спортни-
те кръгове – за да сдържат в 
своите зали различните фор-
ми на жизненост, които спор-
тът развива. Особено тряб-
ва да се избягват културни-
те и активистките кръгове. 
Това са старческите домове, 
в които обикновено гаснат 
революционните пориви. За-
дачата на културните кръ-
гове е да надушват заражда-
щите се напрежения и да уда-
вят в обяснения смисъла на 
всяко наше действие, дока-
то задачата на активистки-
те кръгове е да ни изсмучат 
силите за него. Активистки-
те пространства прости-
рат своята мрежа върху ця-
лата френска територия и 
препречват пътя на всяко ре-
волюционно развитие. Те не 
предлагат нищо повече от 
историята на безбройните 
си поражения и породените 
от тях огорчения. Изтоще-
ни, те не са способни да се 
възползват от възможност-
ите на настоящето. Освен 
това, за да поддържат жалка-
та си пасивност, те дрънкат 
твърде много, а това ги пра-
ви ненадеждни, когато неща-
та опрат до полицията. Кол-
кото е безсмислено да очак-
ваме нещо от тях, толкова 
е глупаво да се разочароваме 
от склерозата им. Най-добре 
е да ги изхвърлим като нену-
жен баласт.

Всички социални простран-
ства са контрареволюцион-
ни, защото се интересуват 
единствено от съхраняване-
то на жалкото си живуркане.

Да се организираме в ко
муни

Комуната е това, което ста-
ва, когато хората се наме-
рят, разберат и решат да 
вървят заедно. Комуната е 
може би взимането на реше-
ние да продължим заедно точ-
но в мига, в който обикновено 
решаваме всеки да тръгне по 
своя път. Това е радостта от 
една среща, която надживява 
своя очакван завършек. Това, 
което ни кара да кажем „ние” и 
което го превръща в събитие. 
Не е странно, че хората, кои-
то се разбират, образуват 
комуни, – странното е, че ос-
тават разделени. Защо кому-
ните не могат да се умножа-
ват навсякъде? Във всяка фа-
брика, на всяка улица, във вся-
ко село или училище. Нека на-
стъпи най-сетне управление-
то на базовите комитети! 
Комуни, които приемат себе 
си такива, каквито са, и там, 
където са, и – ако е възмож-
но – множество от комуни, 
които ще изместят инсти-
туциите на днешното обще-
ство – семейството, учили-
щето, синдикатът, спортни-
ят клуб и т. н. Комуни, които 
няма да се побоят – извън об-
ществената си дейност – да 
се организират за материал-
ното и морално оцеляване на 
всеки от своите членове и на 
всички около тях, останали на 
произвола на съдбата. Кому-
ни, които не се определят – 
както го правят, общо взето, 
колективите – според това 
какво има в тях и извън тях, 
а според гъстота на връзки-
те в тяхното ядро. Не според 
своето членство, а според 
духа, който им вдъхва живот.

Една комуна се създава 
всеки път, когато неколци-
на, освободени от индивиду-
алната усмирителна риза, ре-
шават да разчитат на себе 
си и да премерят силите си 
с действителността. Всяка 
стихийна стачка е една ко-
муна, всяка колективно оку-
пирана на приятелски основи 
сграда е една комуна, базови-
те акционни комитети през 
1968 г. бяха комуни, каквито 
бяха селата на избягалите 
роби в САЩ или радио Алиса 
в Болоня през 1977 г. Всяка ко-
муна иска да бъде своя собст-
вена база. Тя иска да разреши 
въпроса за нуждите. Тя иска 
да се отърси от всяка иконо-
мическа зависимост и всяко 
политическо подчинение; тя 
се изражда в социално прос-
транство в мига, в който из-
губи контакта с истините, 
върху които е основана. Има 
всевъзможни комуни, които 
се организират, без да чакат 
нито броя, нито средства-
та, а още по-малко „подходя-
щия момент”, който така ни-
кога не идва.

да се ОрганИзИраМе

Да се организираме, за 
да не трябва повече да 
работим

Скривалищата се правят 
рядко и, честно казано, твър-
де често това е губене на 
много време, за да продължим 
да го правим. Те се отличават 
между другото и с жалките си 
условия за почивка и четене.

Ясно е, че хората живеят 
толкова малко, че се налага да 
„заработват” – да разменят 
своето време за трохички об-
щуване. Да отделят от лич-
ното си време, за да имат об-
ществен живот: това е тру-
дът, това е пазарът. По нача-
ло животът в комуната из-
бягва труда, той не тече по 
тази комбина – предпочита 
други. Групите на аржентин-
ските пикетерос колективно 
измъкват от държавата един 
вид социални помощи срещу 
няколко часа работа. Часове-
те не се отработват, всич-
ко спечелено отива за общо 
ползване – снабдяват се с ра-
ботилници за дрехи, фурна, 
градините, от които имат 
нужда.

В комуната се вкарват 
пари, но не защото трябва „да 
се заработва”. Всички комуни 
имат „черни каси”, които се 
пълнят от всевъзможни ком-
бини. Освен социалните помо-
щи, там влизат най-различни 
обезщетения, помощи за ин-
валиди, натрупани студент-
ски стипендии, пари за фик-
тивно майчинство, всякак-
ва контрабанда и много дру-
ги средства, които се раж-
дат при всяко нововъведение 
в контрола. Не е наша работа 
нито да ги защитаваме, нито 
да се настаняваме в тези вре-
менни убежища, нито да ги 
съхраняваме като привилегия 
на посветените. Важно е да 
култивираме и разпространя-
ваме тази необходима нагла-
са към ограбването на държа-
вата и да споделяме нейните 
изобретения. За комуните въ-
просът за труда се поставя 
само в зависимост от други-
те съществуващи доходи. Не 
трябва да забравяме и всички 
полезни знания, които могат 
да се придобият от определе-
ни занаяти, професии и добри 
работни места.

Изискването към комуна-
та е да освобождава макси-
мално много време за всички. 
Това изискване не се измерва 
само и основно с броя на часо-
вете, освободени от експло-
атацията на наемния труд. 
Освободеното време не оз-
начава курорт. Изгубеното 
време, мъртвото време, вре-
мето на празнота и страхът 
от празнотата – това е ра-
ботното време. Вече няма да 
има време за запълване, а ос-
вобождаване на енергия, ка-
квато никое „време” не съдър-
жа; линиите, които се очерта-
ват, които можем да следва-
ме в освободеното време, до 
техния край, докато се пресе-
кат с тези на други.

Граби, култивирай, про
извеждай

Някои от останалите без 
работа бивши служители на 
Металюроп предпочетоха да 
обират банки, вместо да ста-
нат надзиратели в затво-
рите. Работниците от ЕДФ 
(френската електрическа 
компания) обучават близките 
как да фалшифицират пока-
занията на електромерите. 
„Изпаднали от камиона” сто-
ки се продават под път и над 
път. Един свят, който така 
открито прокламира своя ци-
низъм, не може да очаква лоял-
ност от пролетариите.

От една страна, комуна-
та не може да разчита веч-
но на „социалната държава”, 
а от друга – не може да жи-
вее дълго от кражби от мага-
зините, в нощното ровичка-
не в контейнерите за боклу-
ци на супермаркетите или в 
складовете на индустриални-
те зони, от отклоняване на 
държавни помощи, измами на 
застрахователните компа-
нии и други злоупотреби, на-
кратко: от грабеж. Следова-
телно, тя трябва да се гри-
жи постоянно да увеличава 
нивото и обхвата на своята 
самоорганизация. Нищо няма 
да бъде по-логично от това 
стругове, фрези, копирни ма-
шини, продавани с намаление 
при закриването на една фа-
брика, да послужат за под-
крепата на един заговор сре-
щу стоково-пазарното обще-
ство.

Чувството за неизбеж-
ността на неговото сгромо-
лясване навсякъде е толкова 
живо в наши дни, че трудно 
бихме могли да изброим всич-
ки експерименти в строи-
телството, в енергетика-
та, суровините, противоза-
конните действия или земе-
делието. Тук има цял един ар-
сенал от знания и техники, 
които само чакат да бъдат 
овладени и изтръгнати от 
техния морализаторски, еко-
логичен или улично-културен 
амбалаж. Този арсенал обаче 
е само част от всички харак-
терни за градските гета про-
яви на технологична интуи-
ция и находчивост, които ще 
трябва да внедрим, ако има-
ме намерение да населим от-
ново пустинята на мегапо-
лиса и да осигурим жизнеспо-
собността на едно въстание 
след началните му етапи.

Как ще общуваме и как ще 
се придвижваме след тотал-
ното прекъсване на пото-
ците? Как ще възстановим 
производството на храни в 
селските райони до нивата, 
които им позволяваха да под-
държат гъстотата на насе-
лението, която имаха доп-
реди шейсет години? Как ще 
превърнем бетонните прос-
транства в градски зеленчу-
кови градини, както напра-
ви Куба, за да издържи едно-
временно на американското 
ембарго и разпадането на 
СССР? •

(следва)
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държави” не било така? Я по-
гледнете малко по-внимател-
но новините. В „нормалните” 
държави политиците, чинов-
ниците и бизнесмените прос-
то са по-обиграни, по-хитри. 
Ако някой падне жертва на т. 
нар. правосъдие за свои дея-
ния, и то само такива, призна-
ти от закона за престъпни 
(като в списъка на престъпле-
нията не попада задържането 
на заплата, пестенето от 
мерки за безопасност на тру-
да, шашми-укази с пенсион-
ни фондове, харчене залудо на 
социални осигуровки, налива-
не на пари в банки, които пре-
дизвикват финансови кризи), 
това се случва в резултат на 
борба на големите акули. Пер-
ките и опашката на излапана-
та от конкурентите акула се 
хвърлят на „простолюдието”, 
за да се поддържа заблудата, 
че справедливост съществу-
ва не само в лъскавите филми.

Затова по принцип избо-
рите, а и цялата система на 
представителна демокрация 
е една голяма измама. Меката 
стръв, на която кълват наив-
ниците – кълват и се наниз-
ват на стоманената кука на 
диктатурата – сърцевината 
на всяка държава.

Отделно, че дори ако някой 
от вас, читатели, още хра-

ни с потта и кръвта си илю-
зията за „нормална държава”, 
следва да се запитаме: а как-
во всъщност прави президен-
тът? Кметовете? Нали в края 
на октомври тъкмо тях ще 
избираме?

Нищо полезно за народа. 
Президентът има предста-
вителни функции. Един япон-
ски робот би свършил същата 
работа. Обаче президентът 
има възможност да плете по-
литически интриги. За това 
му плащаме с данъците си – да 
си играе с вота на наивници-
те, да съставя странни поли-
тически коалиции, без за тези 
коалиции видимо да е гласувал 
нито един избирател. Нужен 
ли ви е такъв държавник? Нуж-
на ли ви е държава, щом това е 
тя в цялата си представител-
на „прелест”?

Какво вършат кметовете? 
Нищо по-различно от това, 
което би могло да реши едно 
общо събрание на граждани-
те (а това вече е практика 
от пряката демокрация). Кме-
тът, каквито и страхотни 
общественополезни идеи да 
има в главата си, не може да 
ги реализира без бюджет. Бю-
джетът му се отпуска от об-
щините, на тях – от държава-
та. Само ако е партийно об-
вързан и само ако партията 
му заема значими позиции във 
властта, кметът ще може да 

получи пари, за да направи ня-
какво добро дело (и да не му 
придирят колко точно е пла-
тил за него с народните пари). 
Ако не е част от групировка, 
най-много да уреди познати и 
приятели с поръчки, с разре-
шително за строеж, с по-ре-
довно прибиране на боклука… 
и всяко негово действие може 
да бъде блокирано отгоре, кол-
кото и то да е според желани-
ята на гражданите.

Тогава, защо избираме една 
безсилна „местна власт”, чии-
то конци не можем да дърпа-
ме? Ако не я харесваме, тряб-
ва да чакаме следващите из-
бори или голям скандал (горния 
пример с акулите).

Добре, ще кажат мнозина 
читатели, а какво предлага-
те вие, анархистите? Безза-
коние? Хаос? Слободия?

Да, предлагаме беззаконие. 
Кух и вреден е онзи закон, кой-
то не е измислен, обоснован и 
приет от хората в едно насе-
лено място, село, градски квар-
тал. Колкото повече хора взе-
мат участие в създаването 
на едно правило, колкото пове-
че го подкрепят, толкова по-
малко то ще се нарушава. И в 
момента, в който това прави-
ло показва недостатъци, вед-
нага се пристъпва към попра-
вянето му или фактическата 
отмяна. Само че това вече не 
е държавен закон. Това е свобо-

ден договор между граждани, 
които живеят едни до други 
или са колеги по работа. Това 
е елемент от нещото, нарече-
но „самоорганизация”.

Самоорганизацията из-
ключва състоянието на хаос. 
Съвети по места, в които се 
чува мнението на всеки же-
лаещ да се изкаже и да поеме 
отговорност, приемат пра-
вила за взаимно погаждане, 
за отделни дейности излъч-
ват отговорници, ако щете, 
и с кметски пълномощия. Но 
с една съществена разлика – 
всеки Съвет строго според 
своите разбирания и мест-
ни особености определя тези 
пълномощия, правата и отго-
ворностите, и във всеки мо-
мент, ако отговорникът не се 
справя или злоупотребява, му 
ги отнема. Там, където ста-
ва дума за отговорности и до-
броволни задължения, вече не 
може да се говори за слободия, 
а за свобода. Свободата вся-
ка общност да приема такива 
правила, каквито ґ харесват. 
Представители на общно-
стите ще уговарят подобни 
правила между села, общини 
и региони. И пак във формата 
на свободен договор, съста-
вен на ясен и разбираем език, 
така че да не ни лъжат адво-
кати. Пак общонародни Съве-
ти ще утвърждават уважава-
ни от всички хора да отсъж-

дат и решават конфликти, 
ще санкционират неприемли-
ви постъпки, ще разпределят 
блага, ще организират произ-
водство и поддръжка на обек-
ти, инфраструктура, пред-
приятия, поземлени въпроси. 
Със сигурност ще има грешки 
и залитания – докато не свик-
нем (а неволята бързо учи!) с 
истинското самоуправление. 
Но въпреки това, справедли-
вите решения ще преоблада-
ват десетки пъти повече, от-
колкото сега, в режима на при-
крита диктатура.

Казват, че изборите са мо-
мент на политическа свобода. 
И защо това трябва да е само 
„момент”? Федерация от са-
моуправляващи се общности 
(териториални, производ-
ствени, потребителски, нес-
топански, чисто по интере-
си) превръща този момент на 
свобода в свобода постоянна.

Решавай, народе, и решавай 
сега. Започни с „не” на измама-
та „избори” и продължи с дого-
варяне със свои съседи, колеги, 
специалисти, познати и буде-
щи доверие непознати. Дър-
жавата (с присъщите ґ „ху-
бости” като управленски про-
извол, грабеж в полза на бога-
тите, партийни интриги) има 
алтернатива – но само ако 
ти я създадеш. •

(следва)
Шаркан

ОЩе не са гИ заБранИлИ

Идат избори – и какво от това?

КОМУ слУжИ държавата

Глоба за работници без трудов договор?
ИДеяТА ОТДАВнА се л АнсИрА И Все пО -нАпОрИсТО се преД л АгА ОТ гОспОДАТА МИнИсТрИ

Буквално: Работник без тру
дов договор да бъде наказван 
с глоба, както това се прави 
спрямо работодателя – за въ
веждането на тази мярка се 
обяви социалният министър 
Тотю Младенов. Според него 
това ще има ефект в борба
та със сивата икономика. Ми
нистър Младенов подкрепи и 
идеята на главната инспек
ция по труда за превръщане 
на трудовите договори от 
непълно в пълно работно вре
ме, при доказана системна ра
бота на повече от 4часов ра
ботен ден.

Вероятно авторите на 
тази „инициатива” живеят в 
някакъв измислен свят, в кой-
то работникът може да уда-
ри с юмрук по масата – или 
ако трябва, ще фрасне и рабо-
тодателя по мутрата, – и да 
поиска трудов договор, осигу-
ровки здравни, пенсионни, за-
страховка за злополука, гаран-
ции от фирмата пред банка за 
заем, гарантирана отпуска с 
почти безплатно ползване на 
почивна станция, а защо не и 
карта за градския транспорт 
или осребряване на касовите 
бележки от бензиностанция-
та…

В отговор работодателят 
покорно приема условията на 
работника, утешавайки се, че 
все пак той управлява печал-

бата и ще си задели поне дво-
ен доход спрямо разходите 
за тази толкова капризна ра-
ботна сила.

Защо хипотетичният ра-
ботодател би приел условия-
та на хипотетичния работ-
ник? От добро сърце? С тако-
ва сърце отдавна да е фалирал 
на пазара, който напомня на 
гладиаторска арена, по която 
освен бойци като него, върше-
ят и циклопите на монополи-
зма, и ламите от НАП, а пра-
вилата току се променят от-
към императорската ложа ей 
така, без предупреждение.

Значи работодателят е 
принуден да приеме такива 
условия? От кого? От държа-
вата? Същата държава е изда-
ла закони, ограничаващи стач-
ките, не смята неплащането 
на заплата за наказуемо, вър-
ти статистика, според коя-
то безработицата ни е едва 
ли не отрицателна стойност 
и в трудовите конфликти ви-
наги заема страната на рабо-
тодателите, но и те стана-
ха хитри, затова държавата 
търси чия друга кръвчица да 
изпие. Профсъюзите стоят 
зад гърба на работника и рес-
пектират в почти полицей-
ски смисъл работодателя.

Да, ама не.
Димитър Манолов, вице-

президент на КТ „Подкрепа”:

Като цяло ние от синдика
тите одобряваме идеята за 
това да се глобяват служите
лите, работещи без трудов 
договор. Въпросът е как и къде 
ще отидат тези средства. 
Ние предложихме да се нала
гат глоби, но база за тяхното 
налагане да бъде минимални
ят осигурителен праг на длъж
ността, на която е заловен 
да работи този човек. Само 
че настояваме средствата 
да отидат в неговата осигу
рителна партида и те да въз
становят осигурителните 
му права. От една страна са
мият факт, че на него ще му 
бъдат взети средства, си е 
вид наказание, след като няма 
да може да разполага с тях. 
Не става въпрос непремен
но за санкция, след като тези 
средства ще отидат в осигу
рителното досие на лицето. 
Елементът на глоба е, че слу
жителят няма да може да раз
полага с тези средства, тук е 
елементът на санкция. А ина
че в крайна сметка те ще под
държат сравнително уреден 
неговия осигурителен ста
тус. Защото някой ден, кога
то на него или на нея му дой
де време да се пенсионира, по
малко ще си чука главата и ще 
си вика: аз защо така постъ
пих навремето и защо сега 
такава пенсия ми се полага?

И какво излиза? Синдикати-
те са загрижени за бюджета, 
за държавната социална поли-
тика (богата среда за чинов-
нически злоупотреби), а не за 
интересите на работници-
те! За приличие малко се ка-
хърят за бъдещите пенсии на 
хората, но какви врътки се 
правят с тези пенсии, всич-
ки знаем, и надали след години 
положението ще се промени, 
а и не може да се промени.

Отдавна е публична тайна, 
че синдикатите ни са сред-
ство за сдържане на недо-
волството на трудещите се 
против произвола на работо-
дателите и против директи-
вите на бюрокрацията, про-
тив политиката на прави-
телството и против калпа-
вите закони на парламента.

Колко по-просто би било ра-
ботодателят да бъде отго-
ворен с цялото си имущество 
за „спестените” осигуровки, 
както отговаря пред банки-
те за теглените кредити. 
Пък нека тогава работници-
те сами му предлагат да ра-
ботят без договор и без со-
циално осигуряване. Техният 
риск да останат без пенсия и 
така е много по-голям от ми-
зерните глоби, с които държа-
вата плаши т. нар. работода-
тели, които, ако съдим по по-
следните данни за безработи-

цата, са по-скоро работовзи-
матели.

Нищо ново под слънцето. 
По същия начин и за същите 
цели казионните синдикати 
биваха използвани „в името 
на социалния мир” от Мусоли-
ни, Хитлер и болшевишките 
вождове – експлоатация на на-
рода без право на протест. 
Продължавай да вярваш, наро-
де, че живееш при демокрация!

Не вярваш вече? Искаш да 
знаеш какво да правиш?

Лесно е за казване, ама се 
иска кураж за първата стъп-
ка. И тя е – тегли по една май-
на на синдикалните лидери, 
обяви независимост на проф-
съюзните секции по места от 
синдикалните съглашателски 
централи и се бори!

Права не се дават, те се 
вземат и бранят.

Колкото и отстъпки да из-
воюваш от работодателя си, 
чорбаджията, каквито и по-
зиции да отнемеш от чинов-
ниците на правителството, 
оставаш на ръба, от който 
винаги могат да те бутнат. 
Остава ти само да превзе-
маш предприятия, офиси, да 
ги превръщаш в кооперации 
на колеги и да работите заед-
но за себе си, за своите семей-
ства – не за работодател, не 
за правителство. •

редколегия на „СМ”
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Къде да търсим 
революционен 
потенциал?

Пространно разсъждение 
за условията за промяна на 
обществото и изисквания-
та към силите на промяна-
та. •

“героят” на новите 
десни

Норвежкият атентатор, 
неговите последователи и 
мълчанието за милионите 
жертви на държавния те-
роризъм. •

срив

Кредитният рейтинг на 
САЩ и наглата полицейска 
диктатура на неефектив-
ните мениджъри и банкери, 
които с помощта на дър-
жавния апарат източват 
парите на цялото остана-
ло население. •

Молотов в лондон

Бунтът отминава, а нима 
искаме всичко да се върне 
както е било? •

едно от най-
вдъхновяващите 
заглавия днес…

…в една „уважавана” българ-
ска медия пише: „Испанка на 
85 се отказа от милиарди, 
за да се омъжи по любов”. 
Спестените от медията 
факти обаче разрушават 
блудкавата романтика на 
“новината”. •

анархистите 
отговарят на 
лондонските бунтове

Изявление на Федерацията 
на Солидарността на Се-
верен Лондон и критиките 
към нея. •

слънчева храна

Първото правителство в 
новата ни история, успяло 
наистина да нахрани наро-
да. •

доброволци вместо 
полиция

пазят село Мрамор от кра-
дци, понеже нямат доверие 
в полицията. •

разстрел на делфин

Властта криминализира 
жестокостта към живот-
ните, но законите ґ карат 
хората да оскотяват. •

в грабежите, знаят, че никога 
не ще се измъкнат от своите 
гета, не ще влязат в Голямо-
то общество. Те просто ня-
мат какво да губят.

Въпреки това, тълпата 
погромаджии, расово смесе-
на, беше настроена празнич-
но в размирните нощи. Тези 
хора не са свикнали с празни-
ци. Затова мъкнеха уредби и 
електроника за хиляди лири 
пред носа на стъписаната по-
лиция, която в „мирно време” 
редовно ги тормози, пребива 
и даже убива за едното нищо. 
Една тийнейджърка, която 
влачеше 60-инчов телевизор, 
за какъвто е могла само да 
мечтае, уж вандалка и маро-
дерка, когато се блъсна в мен, 
съвсем естествено и искрено 
ми се извини. Изобщо, всички 
„грабители” бяха в чудесно на-
строение онази вечер.

На сутринта обаче мър-
морковците от корпоратив-
ните медии не бяха съгласни с 
това. Коментаторите осъди-
ха липсата на ясна политиче-
ска позиция на бунтовете. Ка-
хъреха се за безотговорност-
та на мародерите. Според 
тях, бедността явно няма 
нищо общо с политиката. Ра-
диостанции и вестници се 
надпреварват да хулят и да 
се подиграват на „глупавите” 
размирници, които подпалва-

ли собствените си коопера-
ции. Те обаче не вземат под 
внимание някои съществени 
подробности, съвсем елемен-
тарни. Ето, един момък, кой-
то отмъкнал касов апарат, 
сигурно не осмисля действия-
та според рационалните ико-
номически теории. На фона на 
четирите години несполучли-
ви опити на държавата и ка-
питала да излязат от кри-
зата обаче постъпката на 
момчето е далеч по-рационал-
на. Трошенето на витрини в 
Брикстън е по-сигурен път 
към просперитет за мнозин-
ството хора, отколкото ан-
тикризисните мерки на пра-
вителството.

Майсторите, които тръг-
ват днес да поправят разби-
тите прозорци на Брикстън 
Роуд, сигурно живеят на съ-
щата улица, поръсена с парче-
та стъкло. Надали с почист-
ването и ремонтите ще се 
заемат валутните спекулан-
ти от борсите! Изкараните 
от поправките пари също ще 
бъдат похарчени в местната 
общност.

Капиталът постоянно 
практикува изсмукване на 
джобовете на трудещите се 
към разни фондове. Защо ра-
ботниците да не приложат 
същото спрямо капитала? Те 
поне не вършат очевидни глу-
пости като наливането на 
стотици милиарди в предиз-

викалите кризата банки. Нали 
някога – по-точно през 1987 
г. – за подобно дотиране на-
шите власти и бизнесмени се 
подиграваха на ръководители-
те на СССР?

Полицейските куршуми, 
които отнеха живота на 
Марк Дуган, и икономически-
ят хаос в Еврозоната – това 
са свързани събития, свързани 
в поредицата от масови бун-
тове в Лондон – най-големият 
финансов център на Европа. В 
тези бунтове се получи смя-
на на ролите и тъкмо поради 
това негодуват корпоратив-
ните медии. Тяхното възму-
щение е показателно.

Търговията на едро напри-
мер не е ли кражба? Иконо-
мическите възможности на 
местните общности се из-
смукват през корпоративни-
те касови апарати. Решение-
то за реинвестиране на полу-
чената печалба се взема от 
корпоративните мениджъ-
ри, а не от хората, от които 
тези средства са били иззе-
ти. Това е принципно антиде-
мократичен процес.

На корпорациите е позволе-
но да ограбват бедняците, но 
всеки опит на бедняците да 
си върнат ограбеното се по-
рицава, осъжда, санкционира, 
наказва най-решително – и на 
думи, и на дело.

По повод на бунтовете 
в Тотнъм пресата често си 

спомняше за полицая Кийт 
Блейклок, убит при размири-
ците във фермата Брадуотър 
през 1985 г. Никой обаче не 
се сети за Синтия Джарет 
– жената, убита по време на 
обиск на жилището ґ, а тъкмо 
протестите срещу нейното 
убийство предизвикаха онези 
бунтове преди 26 години.

Посланието е ясно: поли-
цейските нападения срещу 
бедняци, особено чернокожи, 
които не могат да се защи-
тят, това е нормално. Но об-
ратното, нападения на наро-
да срещу ченгетата, особе-
но когато са успешни, това е 
възмутително, моля ви се…

Аз не твърдя, че вълната 
от пожари, която мина и по-
край моя прозорец, е нещо ху-
баво. Политическите и иконо-
мически проблеми в Брикстън 
са доста сложни. Остава оба-
че един факт – вечно губещи-
те сиромаси, докато краче-
ха по улиците с откраднати 
лаптопи и плазмени телеви-
зори, се чувстваха победите-
ли. Което може да има силен 
ефект занапред.

Сега хората нямат как да 
изразят справедливото си 
разочарование, освен крайно. 
Какви варианти им се пред-
лагат? Да гласуват за лей-
бъристите? За консервато-
рите? Да изпушат тотално 
и да подкрепят либерал-де-

МаКедОнИя

Ненасилие срещу насилието?
Вечерта на 6 юни в Скопие 
има празник. Управляващата 
партия празнува победата си 
в парламентарните избори. 
Поддръжниците на партията 
са на митинг-концерт, един 
от тях е 22-годишният Мар-
тин Нешковски. Без да има та-
кива амбиции, той след някол-
ко дни ще се превърне в сим-
вол на борбата срещу поли-
цейското насилие.

Докато баш босът гово-
ри на трибуната, цивилен по-
лицай от спецотряда „Тигър” 
(там имат още два вида „спе-
цове” – „за борба с уличната 
престъпност” и „за бързо раз-
полагане”) с два удара убива 
Мартин на място. Свидете-
лите на убийството за запла-
шени, че ще пострадат, ако 
разпространят информация, 
трупът на Мартин е завит с 
найлонов плик за боклук и е из-
оставен в центъра на града.

Убийство нямало. Нямало 
и инциденти. Поне в първия 
ден след Победата. Поне ако 
се вярва на министърката на 
вътрешните работи Гордана 
Янкуловска. На втория ден Гор-
дана вече призна, че има почи-
нало момче, станало му нещо 
лошо на площада, нямало беле-
зи от насилие по него. Едва ко-
гато „тигърът” сам се преда-
ва в полицията (нищо чудно да 
е бил изненадан от постиже-
нията на собствения си баба-

итизъм), когато хората изли-
зат на улицата в търсене на 
истината, Гордана официално 
признава, че момчето е убито 
от полицай.

Когато името на момчето 
се оповестява, майка му зая-
вява по телевизията „Държа-
вата уби детето ми”. После 
разказва, че представители 
на собствената им (управля-
ващата) партия са искали от 
съпруга ґ да премълчи за смър-
тта на детето си.

В това време вече няколко 
хиляди души се събират в Ско-
пие, като един от първите ло-
зунги, скандирани на площада, 
е „Ние не бием” като отпор на 
насилието от страна на по-
лицаите. Блокират се улици, 
кръстовища (в това отноше-
ние законите в Македония са 
по-свободни от българските), 
протестира се и в други гра-
дове, навсякъде, освен до са-
мите министерства, които 
са добре пазени от биячите. 
Няма никакви опити за наси-
лие от страна на протести-
ращите, макар че от страна 
на полицаите се наблюдават 
провокации. Исканията са:

•	 Да	се	зачитат	човешките	пра-
ва	от	страна	на	институциите

•	 Да	се	разследва	подробно	убий-
ството	на	Мартин

•	 Да	 потърси	 съдебна	 отговор-
ност	 от	 убиеца,	 съучастници-

те	и	прикриващите	престъпле-
нието	отговорни	лица

•	 Да	 се	 постави	 работата	 на	
МВР	под	граждански	контрол

•	 Да	се	сложат	критерии	при	из-
бор	на	спецполицаите

•	 Да	 се	 забрани	на	 хора	 с	 крими-
нално	досие	да	работят	в	МВР

•	 Да	се	предвидят	по-строги	на-
казания	за	престъпленията,	из-
вършени	от	служители	на	МВР

•	 Оставка	на	всичките	отговор-
ни	лица	за	убийството.

Исканията са обсъдени и при-
ети на публични събрания на 
площадите. Формално движе-
нието няма лидери, йерархия 
или нещо, което да напомня 
на тях. Всеки въпрос по от-
ношение на организацията на 
протестите се обсъжда там, 
публично, без да се наложи по-
сериозна организация – все-
ки може да даде предложение 
и да изрази отношение към 
него. Решението да не се про-
вокира насилие се подлага ре-
довно на дискусия и… всеки 
път се решава, че не е дошло 
времето.

Като че ли тази тактика 
засега е успешна, поне докол-
кото протестите продължа-
ват. През лятото протести-
те позаглъхнаха. На рождения 
ден на Мартин обаче отно-
во се събраха няколкостотин 
души, „отпразнуваха” с торта 
във формата на човек с плик 

за боклук на главата и обеща-
ха да подновят демонстраци-
ите през септември.

На въпроса „Докога” про-
тестиращите отговарят 
„До оставки”. По всичко из-
глежда обаче, че скоро остав-
ки няма да има, нито едно от 
10-те искания не е взето под 
внимание. Най-голямата по-
дигравка с хората е, че ми-
нистърката, която неколко-
кратно лъже по телевизията, 
вместо да подаде оставката 
си, отново е назначена в ново-
то правителство. С горчиви-
на протестиращите призна-
ват, че досега не са постиг-
нали практически никакъв 
ефект върху институциите.

Налагат се паралелите с 
бунтовете във Франция, Гър-
ция, Англия, а наскоро и в Чили. 
Там убийството на младежи 
от полицията разпали пожа-
ри по улиците. Ефектът вър-
ху институциите обаче не 
беше търсеният. Затова, по-
питани дали има вероятност 
протестиращите да преми-
нат към агресивни действия, 
македонците отговарят, че 
въпросът винаги е на дневен 
ред. Дали това ще бъде стъп-
ка в правилната посока, бъде-
щето ще покаже. •

Повече по темата можете да 
чуете в записа на извънредното 

предаване по радио ЕРА от 13 
август. •

ОБзОр на авгУстОвсКИте съБИтИя в англИя
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мократите? Да, ама всичко 
това вече е било опитвано – 
а положението е същото.

По цяла Великобритания 
наблюдаваме масови стихий-
ни изблици на гневно разоча-
рование от страна на най-бе-
дните слоеве на британско-
то общество. Нима не е оче-
видно?

Само че в брикстънската 
тълпа аз наблюдавах нещо 
повече от омраза и отчая-
ние. Видях положителни емо-
ции. Радост, че полицаите са 
безсилни. Истинско щастие, 
че може да се сдобият с раз-
ни вещи на аванта. Наблюда-
вах една много английска по 
дух картина – учтивост меж-
ду „мародерите”, сред които 
имаше и служители на пляч-
косваните обекти. Поне в 
Брикстън хората нападаха 
изключително магазини от 
корпоративни вериги, почти 
случайно пострада едно пор-
тугалско кафене. Поне засе-
га беше така. Нещата обаче 
могат да се променят, ако 
се стигне до мащабни улични 
схватки с полицията.

Ставащото не е никакъв 
изход. За да се намери ре-
шение обаче, е нужно пре-
ди всичко разбиране защо се 
случват тези бунтове. Как-
ви са някои от отговорите 

тогава? Представете си, че 
сте млад, че сте отритнат 
от обществото, че нямате 
бъдеще. Кошмарните завод-
ски работни места, на кои-
то да се бъхтите до смър-
тта си, ако се уредите да ви 
вземат? Закъснели сте с 40 
години. Заводите са изнесе-
ни в чужбина от Тачър, Мей-
джър, Блеър, Браун и Каме-
рън. Правителството щам-
пова закони, които режат от 
и без това ограничените ви 
възможности. Достъпът до 
образование например, но и 
още много други спънки изви-
рат от законотворчество-
то на властите и ако не сте 
се сблъскали с тях още, скоро 
ще ги усетите.

Младежите, които по-
падат в такава категория, 
хич не са малко. За добро или 
лошо, сега те започват да 
разбират, че по всяко време 
могат да овладеят значител-
ни територии от големите 
градове в страната. Искани-
ята им обаче остават нечу-
ти, защото те нямат пред-
ставители, нямат говорите-
ли, завършили Кеймбридж и 
отракани в риториката.

Нямам отговор на всички 
въпроси – просто държа да 
подчертая, че ситуацията 
е далеч по-сложна, отколко-
то се представя от корпора-
тивните медии, които само 

нагнетяват страх и напре-
жение.
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* * *

В друга емоционална реплика 
на заявлението на Федерация-
та на Солидарността четем:

Майката си трака, ситуа
цията се повтаря. Щом започ
наха арестите в Ашвил, голя
ма част от анархистващата 
агитка се изпокри на майната 
си.

Къде се дянаха британски
те анархисти? Освен страх
ливото заявление на Федера
цията на Солидарността, в 
която се дистанцираха от ма
родерите, забравяйки предиш
ните си речи за комунизация и 
така нататък, освен атаката 
срещу патрулка в Бристол – 
друго няма.

Къде изчезнаха черните 
колони и анархическите бри
гади от улиците на Лондон? 
Защо не виждам манифеста
ции с анархически знамена и 
транспаранти, които се пре
връщат в схватки с ченгета
та и ограбване на лъскави офи
си и магазини? Та анархисти
те имат достатъчен опит в 
това. Само преди няколко ме
сеца в Лондон станаха чудни 
погроми в рамките на проте

стите срещу правителстве
ните реформи, хиляди студен
ти протестираха и окупираха 
сгради. Какво се случи между 
онези „протести” и сегашно
то въстание? Що за нелепо не
съответствие? Мнозина сме 
в същото положение като бун
товниците: няма перспекти
ви, перманентен полицейски 
произвол, озлобление. Защо 
анархистите не се включиха 
в безредиците, в разбиването 
на магазините и нападенията 
срещу ченгетата?

Критика спрямо нападения 
над обикновени хора трябва 
да има, но тя би била умест
на, а и далеч поефективна, ако 
идва от разбунтувалата се 
тълпа. Тази критика трябва 
да бъде подкрепена с директ
на атака срещу корена на про
блемите ни, тоест критика с 
нагледни примери. Хората ще 
се вслушат в критикар, опъл
чил се против подпалването 
на таратайката на някой ра
ботник, ако същият крити
кар е един от тях, заедно с 
тях троши витрини и мята 
камъни по полицаите. Докато 
страничните наблюдатели не 
смеят да излязат на пламтя
щите улици, няма да получат 
доверието на масите гневни 
хора. Федерацията на Соли
дарността рискува да загуби 
всичко в момент, който може 
и да не се повтори повече.

Анархисти от Великобри
тания, чуйте ме: друг такъв 
път може и да няма през жи
вота ви. Много е вероятно да 
не се повтори, но и да се пов
тори, трябва да мислите и да 
действате така, сякаш е за 
последно. Какво искате да по
стигнете, докато ви има на 
този свят? Да пуснете още 
няколко осъдителни неясни де
кларации, седейки на трибуни
те около събитията? Да даде
те рамо на защитниците на 
частната собственост? Или 
все пак ви се ще да се разви
хрите в безредиците, да изго
рите до основи всичко онова, 
което не можете да понася
те, изобретявайки тактики и 
похвати, правейки всичко въз
можно, за да приближите ре
волюцията?

В Америка доста ваши дру
гари мечтаят за подобно, ма
кар и хаотично въстание. В 
Тотнъм имате висока безра
ботица – 8,8%? Американците 
могат да ви завидят, че са 
само толкова. Затова не пи
лейте възможностите си, не 
седете по трибуните, заедно 
с чистофайниците левичари. 
Изтръгнете се от блатото и 
го начукайте на системата – 
за всички нас… •

превод от 
anarchia-ru.livejournal.com/ 

1112991.html
съставител Васил Арапов

ПОвтарянИте лъжИ

Полицията – мит за ред и сигурност
„Правителството не ре
шава проблемите. То ги 
финансира.” 

Роналд Рейган, 
американски президент

Планирах тази статия да за-
почне с кратка история на 
българската полиция. Оказа 
се, че българската полиция 
няма история. И да е написана 
такава, не се намира нито в 
интернет, нито в обществе-
ните библиотеки. Докато за 
полициите по света има дос-
та какво да се прочете като 
история. Защо ли е така? Си-
гурно защото МВР на РБ няма 
с какво да се похвали. Сигурно 
защото успехите ґ в защита-
та на обществения ред са ми-
зерни. Затова пък ролята ґ в 
потисничеството, в гаврата 
с народа е повече от същест-
вена. С такива неща обаче не 
е прието да се хвали.

Надявам се, че статията 
ще бъде прочетена от поли-
цаи или кандидати за работа 
като такива. За тях ще бъде 
полезно да научат истината 
за своята служба. Нека не се 
заблуждават, че пазят народа 
от беди. Те пазят държавата 
и алчния бизнес от народа, за 
което един ден ще им бъде по-
искана сметка, при това ве-
роятно в екстремни условия, 
когато самата им униформа 
ще бъде доказателство за 

вина. Познавам полицаи, кои-
то бяха свестни хора. По-на-
ивните и искрени от тях в 
крайна сметка напуснаха МВР, 
погнусени от видяното там. 
Други загинаха при странни 
обстоятелства, участвайки 
в далавери и корупционни ма-
шинации със знанието и бла-
гословията на шефовете си. 
Почти сигурно си отидоха от 
този свят пак поради „благо-
словията” на същите шефове.

Трябва много добре да се 
знае, че МВР е доста скъпо 
удоволствие за народа, кого-
то доят за данъци като кра-
ва. По данни на институт 
„Отворено общество” българ-
ското МВР получава повече 
пари от другите вътрешни 
министерства в Европа. Хар-
чим за полицията 4 пъти по-
вече от Дания, Швеция и Фин-
ландия, което е 2 пъти над 
средното ниво в ЕС. Бюдже-
тът на МВР през 1998 е около 
250 млн. лева, а през 2011 ще 
надмине 1 милиард. Разходи-
те през 2009 са 945 млн. лева, 
като това са явните разхо-
ди, но има и много индирект-
ни, например ползване на дър-
жавни сгради без плащане на 
наем.

Броят на полицейските слу-
жители у нас е 2 пъти по-го-
лям от този в сходните като 
население Швейцария и Шве-
ция. България е сред шестте 

страни от ЕС с най-много по-
лицаи на 100 хиляди души от 
населението (при това, без 
да броим Гранична полиция, 
ГДБОП и пр.): тройно повече 
спрямо Финландия и Норве-
гия, над два пъти повече от 
Дания, Швеция, Швейцария, 
Холандия, Великобритания. С 
50% повече от Полша, Герма-
ния и Австрия.

Според данни на самото 
МВР близо 40% от работе-
щите в системата не са по-
лицаи.

Годишният бюджет на по-
лицейската академия е близо 
14,5 милиона лева – сравним 
с най-големите университе-
ти у нас. При около 1500 души 
персонал в институтите на 
МВР, бюджетът им е значи-
телно по-голям от бюджета 
на БАН, където работят око-
ло 5 пъти повече служители.

На този фон обаче доверие-
то към българската полиция е 
най-ниско в ЕС. Според Евроба-
рометър 2008 доверие са гла-
сували 25% от гражданите, а 
недоверие – 65%. Това са най-
крайните стойности сред 
всички страни от ЕС, като 
средните показатели в Евро-
па са точно обратните – 63% 
доверие и 32% недоверие.

Ниското доверие в полици-
ята върви и с не особено ви-
соката разкриваемост (около 
48%) на малкото престъпле-

ния, които са регистрирани 
(на 1 регистрирано се падат 
около 5 нерегистрирани). Раз-
крити престъпления обаче не 
означава осъдени виновни за 
тях.

България се нарежда сред 
водещите страни по най-мно-
го убийства на 100 хиляди 
души население.

Изводът е, че МВР е дори 
според лоялните към държав-
ността анализатори инсти-
туция със съмнителна ефек-
тивност. Има обаче област, 
в която полицията е дос-
татъчно ефективна. В осу-
етяването или омаскарява-
нето на народни протести 
със съвсем справедливи ис-
кания. В преследване на вир-
туални библиотеки на зрящи 
и слепи граждани. В плашене 
на гратисчии в обществе-
ния транспорт. В изнудване 
на неизрядни (реално или не) 
шофьори (но не могат да сп-
рат безумието по пътища-
та). Както и в контрола над 
политическите опоненти на 
властващите в момента. В 
това отношение рядко се до-
пускат грешки. 

Ще повторя пак – народът 
няма да забрави това поведе-
ние, няма да забрави случаи-
те на произвол, неоправдано 
насилие, безхаберие и равно-
душие, когато е имало нужда 
от полицейска помощ.

Какво могат да направят 
сегашните ченгета и слу-
жители на МВР при тези об-
стоятелства? Да се реформи-
рат? Да подражават на герои-
те, филмовите ченгета?

Не се хабете. Система-
та няма да ви позволи. Ще ви 
смачка, ако отстъпите от 
нейните правила. От вас се 
иска да бъдете верните куче-
та на стопанина – властта. А 
власт, при която гражданите 
мизерстват и гинат, търпят 
унижения и гледат да избягат 
в чужбина – такава власт е 
антинародна. Един ден по-
следиците за нея ще бъдат 
страшни. През 1979 г. въста-
налият народ на Иран (макар 
и подведен от реакционна ка-
уза) с голи ръце разкъса теж-
ковъоръжената жандармерия, 
която го спираше да се добе-
ре до омразните управници.

Напускайте. Изобличавай-
те продажните си началници 
или се спотаете в система-
та, но в нужния момент бъ-
дете готови да застанете 
не срещу отчаяния и разгне-
вен народ според заповедите 
на властта, а заемете стра-
ната на този народ. Все пак 
той ви е родил, той ви храни, 
той ви търпи и може би още 
се надява, че понятието „съ-
вест” не е унищожено във вас 
докрай. •

Васил Арапов

ОБзОр на авгУстОвсКИте съБИтИя в англИя

Лондонската буна
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септември 2011, брой 96

ИстОрИя

Социология на „социализма“
Ин Т ер н А Ц ИОн А л нОТО  И  с ОЦ И А л нО  с ТАТ У К ВО  н А  „ нр Б”  И  И ЗХОД ЪТ  ОТ  негО

Iх. „съветсКИят” 
ИМПерИалИзъМ – 
ИзнОсИтел на 
„ревОлЮцИИ”

При определено ниво на про-
мишленото развитие, нат-
рупване на военна мощ и съ-
отношение на силите върху 
международната арена, дър-
жавният капитализъм (подоб-
но на частномонополистиче-
ския) поражда експанзия, вой-
ни и стремеж към световно 
владичество. Ражда „съвет-
ски” империализъм, който е 
продължение от една страна 
на царския, а от друга – на въ-
трешната политика на бол-
шевиките за завладяване на 
властта и привилегиите, за 
установяване на отношения 
на господство и неравенство 
и законодателното им закре-
пване с помощта на терорис-
тичния апарат на държавата. 
Още „сменовеховецът” Устря-
лов – идеологът на „възвра-
щенството” – беше забелязал 
приемствеността и зависи-
мостта между вътрешната 
и външната политика, беше 
разбрал същността на почер-
венелия „Трети Рим” и съвет-
ваше белогвардейската еми-
грация, ако иска действително 
да постигне своите староза-
ветни цели, да се завърне в Ру-

сия и под болшевишки флагове 
да работи за каузата на вели-
коруския империализъм.

Инструмент на империа-
листическата политика и екс-
панзия на държавния капитал и 
на неговата диктатура стана 
най-многочислената армия в 
света – Червената. Нейните 
първи действия бяха насоче-
ни към възстановяване на Цар-
ската империя, смазване на ан-
тиколониалните въстания и 
унищожението на цели народи. 
Методите на създаване на „съ-
юза на съветските социалис-
тически републики” приличаха 
поразително на тези на Иван 
Грозни и другите самодръжци. 
Русия се превърна от тюрма 
в гробница на народите.

Следващата крачка към раз-
ширяване на „съветската” им-
перия, която съхрани вековна-
та претенция да бъде наслед-
ница на Рим, беше направена 
в края на Втората световна 
война. Резултат от империа-
листическите противоречия 
между великите сили и тех-
ните стремежи към военно 
ликвидиране на конкуренти-
те в борбите им за господ-
ство, войната завърши с им
периалистически мир. В Техе-
ран, Москва, Потсдам и Ялта 
разбойниците от Вашингтон, 
Москва и Лондон сключиха до-
говора за най-голямата сдел-
ка в човешката история. Сто-

ка стана целият следвоенен 
свят. Всеки от империалис-
тическите мародери получи 
според оръжията, „кесията” и 
„труда” си в тази касапница. 
Светът беше поделен между 
тях съобразно стопанската 
им мощ, определена от про-
изведените милиони тонове 
стомана, чугун, въглища и пе-
трол, и съответната военна 
мощ. „Нова” Русия получи едно 
стомилионно колониално на-
селение в Източна Европа. Ус-
трялов се оказа прав. Към за-
грабените през 1939-1940 г. 
в съгласие с Хитлер половин 
Полша, Молдавия и трите 
Прибалтийски републики, во-
дачите на „великите демокра-
ции” Рузвелт и Чърчил преда-
доха на палача, заел оваканте-
ния трон на Романовци, наро-
дите от останалата част на 
Полша и Източна Европа: Чехо-
словакия, Унгария, България, Ру-
мъния, Албания и в добавка по 
една четвърт от Германия и 
Австрия. Югославия, съобраз-
но записаното върху просло-
вутата цигарена кутия, беше 
поделена по на 50%. Така от 
пепелищата на Втората све-
товна война се роди втора
та периферия на „Съветската” 
империя. Останалите 9/10 от 
света трябваше да бъдат не-
оспорвана „сфера на влияние” 
на Западните лешояди и преди 
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БОЛШЕВИШКА СВОБОДА: Лев Троцки на полски плакат от 1920 г.  

Текст: „Болшевиките обещаха: ще ви дадем мир, ще ви дадем свобода, ще ви дадем земя, 

работа и хляб. Подло излъгаха: започнаха война с Полша; вместо свобода, дадоха юмрук; 

вместо земя – реквизиции; вместо работа – нищета; вместо хляб – глад.

лагер „Без гранИцИ” 2011

Без граници, без господари
От 25 до 29 август в с. Сива 
река се проведе международ-
ният лагер „Без граници” с 
акции в съседните Свилен-
град и Любимец.

Участниците в него спо-
делят: „Успяхме поне малко 
да разтърсим застиналото 
в нищото време в този край 
на България и да покажем на 
властта, че тяхната анти-
човешка политика по грани-
цата няма да остане скрита 
от обществото и няма без-
проблемно да налагат новите 
правила на един нов фашизои-
ден режим, наричан „Европей-
ски съюз”. 

Единственото, което виж-
дат местните хора в моно-

тонното си ежедневие, са 
джиповете на „Гранична по-
лиция” и стените на новите 
затвори. Състояха се много 
дискусии, практически уроци, 
размяна на информация по те-
мите „миграция” и „граничен 
контрол”, бяха представени 
факти за състоянието на Бъл-
гария и Румъния преди член-
ството в Шенген.

Транспарантът, който ня-
кой от отпътуващите учас-
тници закачи на площада на 
селото – „MERSI SIVA REKA!” – 
беше грижливо запазен от 
местен жител с думите: „Ще 
го закача тук завинаги, за да 
знаят всички, и винаги сте до-
бре дошли”. Напук на наглите 

лъжи и глупости, изписани в 
поръчкови материали от слу-
гинската, милиционерска пре-
са като в. Монитор и тиражи-
рани услужливо после от дру-
ги. Този път обаче и самите 
жители на Свиленград бяха 
потресени от клеветите по 
адрес на активистите и от 
старите ченгесарски похва-
ти на част от „демократич-
ната преса”.

целите на лагера

• Осигуряване на преводачи 
за всички бежанци и ими-
гранти, които пресичат 
границата 

• Информация за правата на 
имигрантите да се разда-
ва на границата 

• Независими наблюдатели 
да присъстват на процеду-
рата по получаване на бе-
жански статут, както и да 
бъдат информирани по вре-
ме на цялостния процес 

• Прозрачна процедура по оп-
ределяне на бежански ста-
тут 

• Социална, медицинска и 
приемлива финансова по-
мощ, както по време на 
процедурата по определя-
не на статут, така и след 
това 
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всичко „зона за инвестиции” на 
американските капитали.

Създадена в епоха на круше-
ние на класическия колониали-
зъм, тази империя носеше на 
господарите си от Москва ко-
лониални печалби, изтръгвани 
с конкистадорски методи. Те 
позволяваха да се ускори раз-
витието на метрополията, 
но заедно с това прибавиха 
към класовата противополож-
ност между номенклатурата 
и пролетариата още една – 
между центъра и новата коло-
ниална периферия. Родена в на-
силия, грабеж и кръв, държавно-
капиталистическа Русия носи 
в утробата си социалната ре
волюция.

х. КратКа ИстОрИя 
на „славната 9-тО 
сеПтеМврИЙсКа сОц. 
ревОлЮцИя”

Ако в горните абзаци раз-
гледахме с повече подроб-
ности генезиса и класова-
та диференциация на руския 
държавен капитализъм, то 
беше само затова, защото 
по този начин можем да раз-
берем по-добре нашето соб-
ствено днешно състояние, 
произхода и същността на 
господстващия у нас режим, 
неговата криза и като след-

ствие – източниците на на
деждата.

Както е известно, „с ре-
шаващата помощ на Черве-
ната армия” пророчеството 
на марксическия „дядо” – Ди-
митър Благоев, който казвал 
на своите „тесняци”, че 3/4 
от техния „социализъм” зави-
си отвън, се сбъдна 100%. Де-
нят на окупацията на страна-
та от сталиновите „богати-
ри” – 9.9.1944 г. – стана ден на 
„революцията”. Историята и 
анализът на основните съби-
тия от политическите борби 
в България, които доведоха до 
ликвидиране на стария режим 
и консолидация на днешния, ча-
кат своя историк или по-скоро 
един наш Ярослав Хашек, за чи-
ето перо те и техните герои 
са наистина достойни.

Като оставим настрана 
историческото митотворче-
ство и басните за грандиоз-
ната антифашистка съпро-
тива, за „12-те въстанически 
зони”, за Щаба на НОВА и ней-
ния „прославен народен гене-
рал” – Добри Терпешев, все пак 
обективността налага да ка-
жем, че в сравнение с българ-
ската буржоазия и монархи-
ческата клика, родените от 
военната конюнктура канди-
дати за власт от БКП прили-
чаха на герои. Когато Черве-
ната армия надвисна над севе-
роизточните граници на III-то 

и последно българско царство, 
държавните „мъже” на окаяна-
та ни буржоазия, палачите и 
подпалвачите от жандармери-
ята и полицията и „доблестни-
те войни” на н. ц. „величество” 
заприличаха на дребни бозай-
ници пред зиналата паст на 
питон. III-то БГ-царство завър-
ши своята политическа исто-
рия така, както я и започна – 
мизерно и безславно. През но-
щта на 8-ми срещу 9-ти сеп-
тември, когато частите на 
III Украински фронт напредва-
ха безпрепятствено към сто-
лицата, танковата бригада 
на Марин Диков обгради воен-
ното министерство, с което 
завърши главната операция на 
„славното антифашистко въс-
тание”. (За илюстрация на мо-
ралния облик и подбудите на 
някои шмекери от царската 
армия и колегите им от без-
партийните фашизоидни сили 
като Кимон Георгиев, Димо Ка-
засов и др., които взеха актив-
но участие в деветосептем-
врийския преврат, ще напом-
ня, че няколко години по-късно 
„бронираният полковник” Ди-
ков завърши кариерата си в 
затвора като перач на нечис-
тото бельо на надзиратели-
те и милиционерите и като... 
техен доносник. След като го 
употребиха докрай, новите му 
господари си „припомниха”, че в 
кланетата на българските се-

ляни през 1923 г. младият то-
гава подпоручик Диков се бе 
проявил „геройски” и го осъдиха 
на 20 години „за стари деяния”, 
както се представяха подобни 
„дейци” в тюрмите.)

Така на сутринта на един 
втори „ден на свободата” Бъл-
гария осъмна с ново ОФ-пра-
вителство и нови прогресив-
ни регенти. Между тримата 
ОФ-настойници на малолет-
ния изтърсак на Сакс-Кобург-
Готската династия се мъдре-
ше и небезизвестният пар-
тиен „философ на Объркани-
те понятия” – Т. Павлов. Пра-
вителствената комбинация, 
в която влязоха пет „демокра-
тически” партии – БКП, БЗНС, 
БРСДП, Звено и Радикалите, – 
представляваше едно отра-
жение върху българската по-
литическа арена на съюза на 
международните разбойници, 
победили своите колеги от 
Оста. Шеф на новото „народ-
но” правителство стана бив-

шият безпартиен фашист и 
настоящ съветски шпионин – 
Кимон Георгиев. Ключовите 
позиции обаче, в апарата на 
държавата, се поемаха нався-
къде от достатъчно прочис-
тената от всякакъв идеали-
зъм и „народнически” уклони 
пета колона на Москва – БКП. 
И понеже вътрешните сили из-
общо отсъстваха от събити-
ята, съдбата на България се 
реши отново съобразно пред-
варителните споразумения за 
подялбата на света след им-
периалистическата кланица. 
Това правителство трябваше 
да стане изпълнител на ста-
линската част от сделката, 
сключена по време на серията 
конференции между „тримата 
големи”, която засягаше нашия 
парцел от Балканския полуос-
тров. •

(следва)
Г. Константинов

юли-август 1973 г.
Бежански лагер Падричано
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Без граници, без господари
Очакваните резултати 
от лагера

• Привличане на вниманието 
на местното население, 
медиите и международна-
та общност към проблеми-
те, посочени по-горе 

• Разширяване на мрежата 
„Без граници” в страните 
от Балканите и в цяла Ев-
ропа 

• Разширяване и укрепване 
на местната солидарност 

• Наблюдение на отделни 
случаи 

Преди години имаше оплаква-
ния, че  връзката между анар-
хистките и прогресивните 
каузи между бившия Източен 
блок и т. нар. “Западна сцена” е 
много слаба, но сега хората са 
по-отворени и имат желание 
да посетят реалностите на 
Източна Европа и можем да 
кажем, че това е голям успех. 
Все още остава въпросът  как 
да се засилят регионалните 
антирасистки борби, за да не 
бъде зависима от необходи-
мостта от по-силни струк-
тури „отвън” (знам, че този 
термин е много проблемати-
чен, но не намирам по-добър). 
В крайна сметка разочарова-
нията намаляват с всеки из-

минал ден, защото хората 
представят много повече от 
проблемните въпроси.

Една от централните ак-
ции се проведе в близкия цен-
тър за задържане на имигран-
ти в град Любимец. От от-
срещната страна на новоиз-
градения  затвор е простран-
ството на ромската общ-
ност, от която много хора 
дойдоха да видят какво се 
случва. Особено децата и мла-
дите хора от ромски произ-
ход се забавляваха със сини-
те маски на котки и с „Екшън” 
самба музика.

На фона на силна музика и 
скандирания бяха раздадени 
листовки сред малкото хора, 
дошли от този малък град, за-

едно с телефонния номер на 
адвокати за правна защита 
и съвети. Една от целите на 
демонстрацията е пряката 
солидарност с лишените от 
свобода, които често са за-
творени, без да знаят за пра-
вото си да се обадят на адво-
кат или да осъществят няка-
къв контакт с подкрепящите 
ги хора в България.

Атмосферата беше чудес-
на и хората в затвора написа-
ха на парче плат „Thank you”, 
но за съжаление полицията не 
допусна срещата със затвор-
ниците да продължи и след ка-
тегорично демонстрираната 
солидарност. •

По материали 
от Индимедия България
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Друг възглед за анархокомунизма
п р е Д с Т А В е н  К А Т О  п р О е К Т О п р О г р А М А  н А  с О Ц И А л н А Т А  р е В О л Ю Ц И я

Затова ние ще продължим 
да разобличаваме обску-
рантизма им и тяхната 
попкръстьовска роля и една 
от първите мерки след ре-
волюцията ще бъде, наред 
с конфискацията на имуще-
ствата, спирането на вся-
ко субсидиране и предоста-
вянето на полицейските им 
досиета на библиотеките 
и в интернет за общест-
вено ползване от блудно-
то или заблудено паство на 
БПЦ. Това няма да бъде дис-
криминационна мярка сре-
щу доносниците от среди-
те на духовенството, за-
щото същото ще бъде сто-
рено с всички архиви на „Ле-
виатан”, на неговите „орга-
ни” и на другите поделения 
на инквизиционно-екзеку-
тивното ведомство на ул. 
„6-и септември”, на армия-
та, на съда, на БНБ и тай-
ните фондове на бюджета, 
както и на всички останали 
министерства и институ-
ции с техните провинциал-
ни пипала. Народът трябва 
да познава поименно свои-
те господари, грабители, 
палачи и предатели, за да 
бъде наясно с „апокрифна-
та си история” и нейните 
тъмни герои.

х. нацИОналнИят 
въПрОс И 
ИнтернацИОналИзМът

45) Нациите са истори-
чески образувания, свърза-
ни с епохата на раждането и 
утвърждаването на господ-
ството на капитала, на сто-
ковото стопанство, на тър-
говията и на пазарите. Чрез 
тях, с помощта на закони-
те и репресивните институ-
ции на държавата, буржоази-
ята установи своето парич-
но, юридическо и политическо 
господство – първо над „своя” 
трудов народ, а след това, 
като продължение, и над чуж-
дите.

В условията на днешната 
политическа и социално-ико-
номическа система, за „реше-
нието на националния въпрос” 
ние се придържаме към прин-
ципа за свободното самооп
ределение на всеки народ, на-
ционално, етническо, расово, 
идейно или религиозно малцин-
ство и за правото му на от-
деляне от „майката-родина”.

46) Ние обаче не ще забра-
вим, че за последните сто го-
дини българските властници 
и експлоататори хвърлиха на-
рода четири пъти в огнена-
та касапница на войните и че 
и днес те, изпращайки свои-
те наемници във всички огни-

ща на световния пожар, гот-
вят в казармите и на полиго-
ните за пореден път поредно-
то братоубийство, поредна-
та национална катастрофа 
и плащането на репарации от 
жертвите ґ. Нито за момент 
не сме и няма да забравим, че 
зад хидрата на техните „иде-
али” се крият грабителските 
интереси на господарите - за-
вчера на Кобургите и буржоа-
зията, вчера на номенклатур-
чиците от класата – колек-
тивен собственик на държав-
ния капитал, а днес (ако не се 
окажем на висотата на рево-
люционните задачи) на техни-
те наследници, мутанти и па-
тентовани патриоти. Както 
няма да забравим и това, че 
макар и добре платени, всич-
ки те винаги бяха и са слуги на 
чуждестранни господари.

Поради това, нашето от-
ношение на анархокомуни-
сти към национализма, пат-
риотарството, шовинизма и 
конкретно към българските 
национални „идеали” е отрица
телно! Защото, зад амалгама-
та и мъглата на национал-со-
циал-шовинистичните лозун-
ги, програми и доктрини се 
спотайват лъжите на госпо-
дарите, с които те успяваха 
неведнъж да измамят наивни-
те си поданици, за да ги сви-
кат под знамената и отве-

дат към… безименните гроби-
ща и братските могили край 
Чаталджа и Булаир, в Добру-
джа и Тракия, в Македония със 
Страцин или в… Ирак и Афга-
нистан.

47) Приветствайки Велика-
та френска революция, няко-
га Гьоте възкликнал: ”От днес 
един нов вик „Да живее Нация
та!” идва да замести стария – 
„Да живее Кралят!”” Резулта-
тът от победата на „нации-
те” обаче се оказа повече от 
печален. В тях връх навсякъде 
взе младата буржоазия с ней-
ната алчност и с кохортата 
от неизбежни спътници: его-
истични печалбарски интере-
си и апетити с патриотар-
ски маски, милитаризъм, аг-
ресивност, експанзия, войни, 
разрушения и милиони трупо-
ве в името на безсмислена-
та химера – „Отечество”, зад 
която се крият грабителски-
те домогвания, лакомията и 
властолюбивите стремежи 
на господстващата класа от 
собственици на кесията. На-
ционализмът ражда шовини-
зъм и империализъм. Затова, 
когато младият генерал на 
буржоазната революция Бона-
парт нахлузил на главата си 
императорската корона, раз-
очарованият Бетовен проме-
нил намерението си и посве-
тил своята Трета или Героич-

ната симфония вместо на На-
полеон I, на загиналите за Сво-
бодата.

Сталинското „строител-
ство на социализма в една 
отделно взета страна” беше 
продължение в развитието 
на класическия капитализъм. 
Концентрацията и централи-
зацията на капиталите дове-
доха до стадия на държавния 
капитализъм, за който бяха 
характерни одържавяването 
и монопола над собственост-
та. Тук господството на бур-
жоазията беше заменено с 
диктатурата на лумпените, 
а нейната собственост – с 
държавнокапиталистическа-
та.

Вместо от множеството 
частни собственици, в тази 
разновидност на капитали-
зма икономиката се владее, 
употребява и злоупотребява 
от един-единствен колекти-
вен собственик в лицето на 
партийната и администра-
тивната номенклатура. Из-
вършеният политически и 
социално-икономически пре-
врат не преодоля класовото 
разделение на обществото, 
нито парцелирането на чове-
чеството посредством дър-
жавното насилие и очертани-
те с кръв държавни граници. 
Макар и претърпели мутации, 
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Испанската контрареволюция
Испанският фашизъм тръгва 
от сливането на два полити-
чески кръжока – единият на 
Рамиро Ледесма Рамос (фев-
руари 1931) и този на Онеси-
мо Редондо Ортега („Кастил-
ски хунти за национално осво-
бождение”, август 1931). Така 
през октомври се появява ор-
ганизацията ХОНС (Хунти за 
национал-синдикалистко на-
стъпление).

Обединяващите моменти 
са силни: превъзнасяне на „на-
ционалната идея”, вяра в „ис-
торическата мисия” на Испа-
ния; преодоляване на социал-
ната несправедливост с по-
мощта и постоянната наме-
са на силна държава; отхвър-
ляне на марксизма със съвсем 
основателните опасения да 
не бъдат подчинени на Мос-
ква; „революционно дейст-
вие” за постигане на целите 
(насилствено завземане на 
властта и принудително из-
граждане на нов режим) и най-
важното – двата кръжока са 
толкова малобройни, че едва 
събират 40 души заедно.

Противоречията също не 
са малко. Ледесма Рамос раз-
чита масово да привлече град-
ския пролетариат, Редондо 
Ортега – дребните и селски-
те собственици. Рамос е за 
„държавата над всичко” (един
на и силна държава с неограни

чена власт, политически сво
боди само в рамките на дър
жавата, не над нея или против 
нея), което го прави против-
ник на Църквата като някаква 
самостоятелна обществена 
сила, докато Ортега е ярос-
тен католик клерикалист. Ра-
мос иска национализация на зе-
мите, Ортега обещава енер-
гична защита на собстве-
ността и изповядва краен ан-
тисемитизъм, докато Рамос 
изобщо не се занимава с този 
въпрос. Ледесма Рамос е бли-
зък до схващанията на Мусо-
лини, Редондо Ортега пък коп-
нее за „чиста испанска раса” 
по хитлеристки образец.

Октомврийският мани-
фест на организацията, как-
то и символиката на ХОНС, 
ясно намекват за намерение-
то ґ да „национализира” анар-
хосиндикализма, който е една 
утвърдена традиция с широ-
ка масова основа в испанско-
то работническо движение. 
Така в края на 1931 в Испания 
вече има фашизъм, но съвсем 
малко, не повече от 200 души 
фашисти.

През октомври 1933 се поя-
вява още една фашистка фор-
мация, при това подчертано 
лидерска – тази на Хосе Анто-
нио Примо де Ривера, която 
той кръщава „Испанска фалан-
га” (Фаланга Еспаньола, ФЕ).

ФЕ смята, че демократич
ната система е неефективна 
и прахосническа, а държавни
ят социализъм, макар и спра
ведлива реакция на трудещи
те се срещу демократична
та система, страда от ма
териализъм, използва твърде 
много репресии, догматизира 
класовата борба; поради тези 
причини светът и Испания са 
стигнали до пълна морална 
разруха, за преодоляването 
на което е необходимо ”ново 
движение, което не е партия, 
нито ляво, нито дясно, а за ця
лост и единство на Отечест
вото”.

Примо де Ривера говори за 
„антипартия” без програма, 
но поставя съвсем конкрет-
ни програмни искания: забра-
на на политическите партии, 
единство на обществото 
въз основа на традиционни-
те ценности (семейство, об-
щина, корпорация), уважение 
към религията като „основна 
опора на нашата история”. За 
разлика от ХОНС, ФЕ разчита 
на „всеотдайни патриоти” из-
между „господарските сино-
ве” и „добрата стара буржоа-
зия”. Общото е: тоталитар-
ната държава ще „разпрос-
тре благата по равно между 
богати и бедни”. Пред лидери-
те на ХОНС, Примо де Ривера 
има две важни предимства: 
избран е в Кортесите – испан-
ският парламент, – следова-
телно разполага с парламен-
тарна трибуна за пропаган-
да и депутатски имунитет, 
привлякъл е богати спонсори, 
с парите на които издава спи-
сание, което рекламира „на-
ционално отговорната дър-
жава”, основана върху „автен-
тични житейски реалности”: 
семейство, община, синди-
кат – но само като части на 
една „тотална Държава”. Раз-
бирането за „истинска свобо-
да” е, че тя „се постига само 
от онзи, който е част от на-
цията”.

Фалангата обаче също е 
малобройна и заплашена от 
поглъщане от други десни 
партии. Дори само заради 
това ФЕ и ХОНС се сливат, въ-
преки опасенията на Ледесма 
Рамос, че обединението ще 
изисква идеологически ком-
промиси. ХОНС смята себе си 
за „прогресивна” сила, докато 
ФЕ е отявлено консерватив-
на: „Авторитет, йерархия, 
ред – вдъхновявани от като-
лическия дух, с който Испания 
отвоюва морета и континен-
ти от варварството”.

При все това лидерите 
сключват сделката през фев-
руари 1934 – пръква се органи-
зацията ФЕ-ХОНС. Надмощие-
то в нея на облечения в реална 
власт депутат Примо де Ри-
вера е очевидно, той съвсем 
откровено се стреми към ед-
нолично лидерство. 

Хосе Антонио сключва 
нови сделки с други десни пар-
тии – срещу парично подпома-
гане ФЕ-ХОНС не атакува те-
хни изяви и не критикува поли-
тиката им. Принципите явно 
могат да почакат, когато 
става дума за оцеляване. Ле-
десма Рамос пък се опитва да 
създаде националистически 
работнически синдикати, ко-
пирайки структурно НКТ, но 
анархосиндикалистите и со-
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разбирането 
на фашизма 
за истинска 
свобода е, че 
тя се пости-
га само от 
онзи, който 
е част от 
нацията”
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ревОлЮцИОнна теОрИя

Друг възглед за анархокомунизма
п р е Д с Т А В е н  К А Т О  п р О е К Т О п р О г р А М А  н А  с О Ц И А л н А Т А  р е В О л Ю Ц И я

експлоатацията и властта 
на човек над човека с тяхна-
та нова, маркс-ленинска иде-
ологическа маска се съхраниха 
и в „новото” общество, като 
така наречените социалис-
тически нации и овладяване-
то на техните пазари и наем-
ни роби се превърна в повод за 
война за номенклатурчиците 
от различните „социалисти-
чески отечества”. Старият 
империалистически и шови-
нистичен стремеж към раз-
ширяващо се господство се 
разгърна на основата на дър-
жавния капитал и стана зна-
ме на неговата партийна во-
еннополицейска и бюрокра-
тична диктатура. Но тази 
експанзия се оказа непосилно 
бреме за империята и стана 
една от основните причини 
за нейния крах през 1989 г.

За съжаление, дезоргани-
зацията на анархистическо-
то движение, опортюнизма 
и фриволните фолклорни, мо-
дернистични изпълнения на 
различни „неоанархисти” уле-
сниха господарите на света в 
овладяването на тази най-го-
ляма криза на ХХ век. Те съумя-
ха с един обратен преход от 
държавния към частния капи-
тализъм да матират надви-
сналата над тях Социална ре-

волюция от Владивосток до 
Атлантика, връщайки наро-
дите в изходната точка.

48) Както показа истори-
ческият опит, никога и никъде 
досега многобройните „нацио-
нални” борби за обединение и 
независимост не доведоха до 
освобождение на трудовия на-
род. Напротив, „защитата на 
отечеството” винаги е била 
бариера по пътя на социална-
та еманципация и обединение-
то на човечеството. Затова 
ние им противопоставяме на-
шия революционен интерна-
ционализъм. Това означава на 
първо място и най-напред не-
прекъсната и безкомпромис-
на борба със „собствените”, 
„отечествени” властници и 
грабители и обръщане на оръ-
жието срещу тях по време на 
войни или етнически конфли-
кти с цел превръщането им 
във война на класите, „на коли-
бите срещу палатите” и нача-
ло на Социалната революция.

49) Ние сме интернациона-
листи и противници на на-
ционализма, защото нашата 
революция може да се реали-
зира само в световен мащаб. 
Нашият враг е вътре в пала
тите на властта и капитала.

Трябва да отбележим, че 
макар и поникнали като пле-
сен върху питателната сре-
да на напоените с кръв част-

но- или държавнокапиталис-
тически пазари, затвърдили 
господството на експлоата-
торите над пролетаризира-
ното население върху отдел-
ни късове територия и спои-
ли временно антагонистич-
ните класи с помощта на дър-

жавното насилие, на национа-
листическите илюзии, идео-
логия и култура, нациите бяха 
и продължават да бъдат едно 
от стъпалата на обединение 
на човешкия род. Стъпало от 
онази историческа стълба, 
която започва с ордата, за да 
завърши с обединяването на 
цялото човечество.

Последното е крайната 
цел на анархокомунистиче-
ската социална революция. 
Тя е цялостна и всеобща по 
своя характер и обхват, по-
ради което не може нито да 
спре на полупът, нито да за-
върши локално. Непостижима-
та за буржоазната революция 
троица – свобода, равенство 
и братство е въплътена в 
анархията, комунизма и ин
тернационализма. Революция-
та, чрез която те ще бъдат 
реализирани, е несъвместима 
с държавите, с пазарите и ка-
питала и произтичащите от 
тях националистическа огра-
ниченост, тесногръдие, на-
ционална разпокъсаност и 
граници, патриотарство, шо-
винизъм, империализъм и бра-
тоубийствени войни. Зато-
ва, след победата ґ в една или 
в група страни, Социалната 
революция ще продължи да се 
развива в дълбочина и ширина, 
за да доведе в крайна сметка 
до преодоляване на разедине-

нието на човешкия род на кла-
си и нации и до обединението 
на човечеството, на което 
предстои велико бъдеще.

50) Проблемите на Социал-
ната революция в контекста 
на глобализма ще бъдат ана-
лизирани в уводната част на 
проектопрограмата, заедно 
с тези на разкриване на тен-
денциите и алтернативите, 
на стратегията и тактика-
та във войната на класите в 
съвременния свят.

P. S.

Това е проект, който пред-
лагам на вниманието на все-
ки и на всяка от членуващи-
те във ФАБ за разглеждане и 
дискусии в събранията, във 
форума и в пресата, както и 
за корекции, допълнения или 
мотивирани отхвърляния. 
Желателно е в окончател-
ното изработване на про-
грамата да вземат участие 
възможно най-голям брой 
другари! Нека не забравяме, 
че всичко за което сме, може 
да бъде реализирано само със 
съзнанието, волята и пряко
то участие на революционни-
те маси. Последното обаче е 
невъзможно без създаване-
то на революционна организа
ция! •

Георги Константинов

75 гОдИнИ От ИсПансКата ревОлЮцИя

Испанската контрареволюция
циалистическият Общ съюз 
на трудещите се не позволя-
ват на тази инициатива да се 
развие. През есента на 1934 
ореолът на „ново движение” се 
изтърква. ФЕ-ХОНС губи фи-
нансовата подкрепа от де-
сните среди, лъсва нейното 
подражателство на Италия и 
Германия, а в ръководството 
ґ, освен липса на тактическо 
единство, тече борба за ли-
дерство. За преодоляването 
на кризата се свиква Нацио-
нален съвет, който оконча-
телно утвърждава принципа 
за единоначалието – и първи 
„национален шеф” с тригоди-
шен мандат става Хосе Ан-
тонио Примо де Ривера. За-
почна обсъждането на програ-
мата и устава на ФЕ-ХОНС, 
което веднага затъва в бла-
тото на различия по основни 
доктринални въпроси, а после 
събитията поставят не само 
партиите, но и цяла Испания 
в различна ситуация – на 6 ок-
томври работническите въл-
нения прерастват във въста-
ние.

Хосе Антонио е допускал 
подобни събития, защото 
още през септември се свърз-
ва с генерал Франко, главно-
командващ войските на Бале-
арските острови. Хосе Анто-
нио подозира „преврат”, веро-

ятно ръководен от Троцки, и 
предлага на генерала да изпре-
вари събитията (извършвай-
ки военен преврат), като обе-
щава съдействие от въоръ-
жени групи на ФЕ-ХОНС. Също-
то „съдействие” предлага и на 
правителството, но то от-
казва.

В такава обстановка се по-
явява програмата на Фаланга-
та. В нея директно се казва, 
че крайната цел е възражда
не на единна, велика, независи
ма и имперска Испания. Сред
ство за постигане – тотали
тарна корпоративна държава, 
в която ще бъдат ликвидира
ни класовата борба, парламен
таризма и партиите. Гражда
ните ползват само тези ин
дивидуални права и свободи, 
които са подчинени или съвпа
дат с интересите на държа
вата. Методът за изгражда
не на такава държава е „пряко 
действие” – силово завзема
не на властта. Механизмите 
на функциониране на новата 
държава ще съответстват 
на принципите на йерархия
та, авторитета и реда. Тота
литарната държава се гради 
върху „естествените клет
ки” на обществото – семей
ство, община, синдикат; само 
в техните рамки е гарантира
но право на съзидателен труд.

Нататък се иска анулиране 
на републиканската консти

туция, признаване и защита 
на частната собственост 
от злоупотреби на едрия фи
нансов капитал, от спекула и 
лихварство. Подкрепя се иде
ята за монополна държавна 
банка и корпоративно владее
не на сферата на обслужване. 
Преразпределяне на собстве
ността върху земята в полза 
на семейната собственост. 
Въвеждане на трудова повин
ност и задължителна военна 
служба. Уважение към „като
лическия дух”, но никаква то
лерантност към намесата на 
Църквата в държавните дела.

Така, в навечерието на 
Гражданската война, испан-
ският фашизъм в лицето на 
ФЕ-ХОНС завършва своята 
еволюция – от първоначално 
съчетание между национали-
зъм и държавен социализъм до 
елитарно крайно дясно движе-
ние – подобно на дотогаваш-
ното развитие в Италия и 
Германия. В началото на 1935 
ФЕ-ХОНС има около 5000 чле-
на. •

(следва)
Шаркан

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
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• Материали от руските и ан-

глийските страници на „Уикипе-

дия”
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Социалната рево-
люция ще продъл-
жи да се развива в 
дълбочина и шири-
на, за да доведе в 
крайна сметка до 
преодоляване на 
разединението на 
човешкия род на 
класи и нации и до 
обединението на 
човечеството, на 
което предстои 
велико бъдеще.

дИсКУсИОнна трИБУна

„Низшите“ слоеве
Като говорим за „низшите 
слоеве” като ариергард на ре-
волюцията, не можем да раз-
бираме онези хора, които по-
лучават по-малко от полага-
щия им се дял в икономиката. 
Сигурно 90% от световно-
то население получава по-ни-
сък доход, отколкото създа-
ва, и би трябвало да съжаля-
ва за текущото статукво и 
да се бори против него. В ре-
волюциите обаче никога не 
участват всички онеправда-
ни. За сметка на това обаче 
по-онеправданите вземат по-
дейно участие. Искам да по-
гледнем към онези хора, кои-
то материалните условия 
принуждават да рискуват на-
стоящето си в името на бъ-
дещето. Чието физическо съ-
ществуване в утрешния ден е 
поставено под въпрос.

Ако използваме наготово 
едно спорно понятие като 
„линията на бедността” – с 
всички резерви, които логич-
но би трябвало да имаме към 
държавната статистика, – 
за да изследваме социалното 
разслоение у нас „нисшите” 
слоеве съдържат около 21% 
от населението или милион и 
половина души. В последната 
година всеки десети от хо-
рата, които е бил „над” лини-
ята, е паднал „под” нея. Бедни-
те сред циганите са два пъти 
повече от бедните сред бъл-

гарите. Същото важи и за хо-
рата над 65-70 години. Една 
трета от семействата с по-
вече от две деца са бедни.

Може да се спори доколко 
тези хора нямат физическа 
сигурност за утрешния си 
ден. Например 40% от пенсио-
нерите получават пенсия под 
200 лева, но някои работят, 
на други им помагат деца-
та в чужбина, трети дават 
апартаменти под наем. Ста-
тистиката, дори по анкети, 
трудно може да ни даде реал-
на представа за състоянието 
на хората. Например линията 
на бедността се определя ос-
новно спрямо доходите в съ-
ответната страна – едно е 
да си беден в Япония, друго – в 
България, трето – в Сомалия. 
Изкушавам се да отбележа, че 
щом хората у нас не протес-
тират, значи не са дотам за-
късали.

В света има близо един ми-
лиард гладуващи хора, но си-
гурно няма дори един милион 
бунтуващи се. Значи пробле-
мът с материалното положе-
ние съвсем не е определящ за 
социалния бунт. Изглежда има 
психологически фактори, кои-
то сериозно влияят на пове-
дението на масите, и които 
тепърва ще трябва да анали-
зираме.
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„Нисшите“ слоеве и революцията
Неколкократно сме доказва-
ли и сигурно тепърва ще се 
повтаряме, че без сериозни 
социални сътресения, без да 
се разтърсят основите на 
„световния ред”, богатите 
ще продължават да богате-
ят, а бедните – да стават 
все повече и все по-бедни. 
В момента, в който нера-
венството достигне някак-
ва критична точка, бедни-
те ще наберат достатъчно 
гняв, за да разтърсят усто-
ите на системата и да изво-
юват поне частично прераз-
пределение на благата.

Бунтът още не е револю-
ция, но дори и той не може 
да мине без участието на 
„нисшите” слоеве на обще-
ството. Защото те пона-
сят най-тежко несправедли-
востта на социалното не-
равенство и ще могат най-
лесно да прежалят битие-
то си и да заложат живота 
си на карта, в името на по-
добро бъдеще. Ако гладни и 
дрипави хора не са готови 
да се изправят срещу копои-
те на управляващите, едва 
ли можем да очакваме по-
вече от онези, които имат 
поне някаква сигурност за 
днешния ден. „Нисшите сло-
еве” са в предните редици 
още във Великата френска 

революция, а по-късно изна-
сят на гърба си Парижката 
комуна, руските революции 
от 1905, 1917, 1921 г., ис-
панската от 1931 до 1939, 
китайската, унгарската от 
1956 и десетмилионния пол-
ски синдикат „Солидарност” 
от 1980 до 1989 г.

При все това, не можем 
да твърдим, че гневът на 
„нисшите” класи е достатъ-
чен сам по себе си. Според 
обобщението на Кропоткин 
в историята му върху Ве-
ликата френска революция: 
„Нужно е било революцион
ното действие, произлиза-
що от народа, да съвпадне с 
движението на революцион
ната мисъл, дотогава шес-
тващо обикновено сред об-
разованите класи. Нужно е 
било в това време те да си 
подадат взаимно ръка.”

Нещо повече, дори при 
движение на революционна
та мисъл, дори при наличие 
на сериозно социално нера-
венство, може да не е дошъл 
моментът за революцион
ното действие. Ключовата 
роля, която играят „нисши-
те” класи в революцията, 
е в действието. За да даде 
това действие плодове, ре
волюционната мисъл трябва 
да проникне сред тях. „Ако 
отчаянието и нищетата 
тласкат народа към бунт, 

то надеждата за подобре-
ние го води към революция”.

Днес в България отчаяние-
то и нищетата не са доста-
тъчни, за да отприщят бунт. 
Днес ние се опитваме да съз-
дадем международна револю-
ционна организация от хора, 
посветили поне част от жи-
вота си на работа, чиито 
плодове няма да видим в идни-
те няколко години. Можем ли 
да търсим такива хора сред 
„нисшите” слоеве?

Ако наистина градим рево-
люционна организация и ако 
тя наистина иска да създаде 
една актуална революцион-
на програма, ни трябват оп-
ределен тип хора. Личности, 
които, освен желание и та-
лант, имат също познания и 
време, ресурси за проучване и 
анализи, които да впрегнат в 
употреба. Струва ми се мно-
го по-невероятно да наме-
рим такива хора сред „нисши-
те” слоеве, по-притиснати 
от проблемите на деня, по-
беззащитни срещу манипу-
лациите на масмедиите, по-
”освободени” от „паразита” 
на самостоятелното мисле-
не в системата на държавно-
то образование. Най-силният 
аргумент в подкрепа на оч-
акванията за помощ откъм 
„нисшите” слоеве, че „имат 
най-малко за губене”, като че 
ли не издържа – явно имат 

достатъчно за губене, щом 
не са преминали към дейст
вие, па било то и не чак рево
люционно.

Можем да се доверим на 
здравия разум на хората и 
то точно на „нисшите” слое-
ве – щом не ни обръщат вни-
мание, значи не сме актуални. 
Значи според тях това, кое-
то проповядваме, или е нену-
жно, или е невъзможно. Едва 
ли трябва да обръщаме вни-
мание на загубените души, 
според които равенството 
е ненужно. Затова пък оста-
налите, според които пропо-
вядваме невъзможното, си-
гурно са прави. Точно защо-
то те познават по-добре си-
лата и слабостта на „нисши-
те” слоеве, тяхно право е да 
оценят нашите предложения 
и да преценят дали да зало-
жат на тях.

Всичко това не значи, че 
не трябва да пропагандира-
ме сред най-бедните хора. 
Напротив, за да градим рево-
люционна програма, ние има-
ме нужда от деен контакт с 
тях. За да черпим информа-
ция от първа ръка, да познава-
ме в дълбочина положението 
им. И за да пропагандираме 
идеите си сред онези, които 
най-вероятно ще бъдат в чел-
ните редици при едно револю
ционно действие. Със сигур-
ност революционери, които 

са произлезли от тези среди, 
биха били много по-полезни в 
една революционна ситуация. 
Но тези революционери не се 
създават с магическа пръчка, 
а с изграждане и проповядва-
не на актуална революционна 
програма.

Затова не мисля, че мо-
жем да се насочим към циган-
ските гета и пенсионерски-
те клубове, в които е концен-
трирана, към момента, по-
голямата част от „нисши-
те” слоеве. Не виждам беле-
зи, които да сочат, че можем 
да им предложим една въз-
можна революция. От друга 
страна трябва да отбележа, 
че промените, които по вре-
мето на Великата френска 
революция са се извършвали 
за 200 години, днес може да 
се извършат за 10 или за 20. 
Достъпът до информация 
расте, Интернет навлиза и 
в гетата, глобалната ико-
номика е изключително ди-
намична. Току виж се окаже, 
че „нисшите” класи, които са 
относително пасивни днес, 
утре потърсят начин да ре-
шават проблемите си. За да 
можем да реагираме адек-
ватно на такъв процес оба-
че, трябва да разберем какви 
са факторите, които му вли-
яят, а това вече е друга ста-
тия. •

Златко

БОрБата за ОБразОванИетО

Алтернативното образование
Анархизмът не приема нито 
идеята за пазарна търговия 
с човешките потребности, 
нито стремежа на държава-
та, обслужваща капитализма, 
да щампова биороботи с ка-
стово предопределена функ-
ция на наемни работници и 
консуматори на натрапвани 
им стоки.

Образованието от глед-
на точка на анархизма е цен-
ност само по себе си, то раз-
вива интелекта, обогатява 
личността духовно, разши-
рява пределите на нейната 
свобода – а тъкмо личната 
свобода е целта на борбата 
на анархистите.

Няма тук да се спираме на 
анализ и критики на държав-
ното и частното образова-
ние, това го вършат и други 
медии. Колегите от тях оба-
че рядко или никога не предла-
гат алтернативи – най-мно-
го усъвършенствани модели 
на същите фабрики за насаж-
дане на послушание, което не 
предполага критично самос-
тоятелно мислене, същите 
калъпи за отливане на „сто-
ки за пазара на труда”. Ние ще 
дадем идеи на читателите за 
истински алтернативи, а ре-
ализацията им зависи от са-
мите читатели на вестни-
ка. При това тези практики 
вече стихийно съществуват 
като естествени и логични 
начини за справяне с пробле-

мите. Ние само посочваме как 
би могло да се структурират 
и организират за повече об-
ществена и лична полза.

домашното образование

То има големите предимства 
на индивидуалния подход и не-
формалните начини за усво-
яване на знания. Във вид на 
игра, пряко приятелско общу-
ване, екскурзии и посещения 
на музеи, работни места, при-
родни и исторически обекти, 
черпене на данни от огромни-
те виртуални библиотеки на 
интернет, срещи със специа-
листи и просто хора, които 
имат какво да кажат – та-
кова обучение не спира дено-
нощно, съчетава се със заба-
вление и не претоварва учени-
ците. В качеството на мате-
риална база служат активи-
те на семейството (жилище, 
техника).

Недостатъкът е, че до-
машното образование е ини
циатива на родителите и е 
ограничено от техните въз-
можности като знания, сис-
темно изложение и най-вече 
време да се ангажират, защо-
то даже и безработни, те са 
заети да осигурят прехрана 
за семейството.

Преодоляването на този 
проблем се крие в създаване-
то на клубове за домашно 
образование от заинтересо-

вани семейства. Повече въз-
растни – повече неформални 
учители, повече възможнос-
ти да водят занятията, ре-
дувайки се по уговорка помеж-
ду си. По-широк е и кръгът по-
знати специалисти, които да 
бъдат поканени да разкажат 
на децата за своята област 
от знания и умения, да отго-
ворят на техни въпроси, да 
ги насочат към литература и 
други материали.

По-нататъшното разви-
тие на тази идея се състои в 
обединяването на клубовете 
в мрежа за сътрудничество и 
взаимопомощ. Удобна форма 
за преки контакти между клу-
бовете по места е собствен 
интернет-сайт.

групи за самообучение

От другата страна е иници
ативата на учащите се. Така 
и така децата често се съ-
бират да се подготвят заед-
но. В случая обаче групата за
мества самото училище. Все-
ки неин участник играе роля-
та на учител по определен 
предмет, в рамките на оп-
ределен срок или според мо-
ментния си интерес, като 
подготвя реферат по даде-
на тема и председателства 
обсъждането му на сбирка на 
групата. Конкретните форми 
на функциониране се избират 
от самата група.

Възможностите на гру-
пата нарастват, ако тя се 
включи в клуб от подобни гру
пи, а клубовете, също както 
в предишната схема, се обе-
динят в мрежа за взаимопо-
мощ. Клубовете за самообу-
чение вече ще могат да канят 
специалисти за консултации, 
да обменят опит, да провеж-
дат образователни игри, да 
сравняват знанията си и дори 
да приемат собствени стан-
дарти по принципите на сво-
бодния договор.

Описаните клубове и мре-
жи не се нуждаят от централ
ни ръководни органи, не се нуж-
даят от йерархия. При възник-
ване на обширен съвместен 
проект, ролята на координа-
тори се пада на инициатори-
те на проекта или на група, 
спечелила доверието на дру-
гите клубове, така че да ґ гла-
суват нужните пълномощия, 
а значи и отговорности.

дискусионни форуми

Те се появяват като форма на 
взаимодействие между иници
ативите на родители и учени
ци, сътрудничество на клубо-
вете за домашно образование 
и групите за самообучение. 
Деца и родители, всички едно-
временно учащи се и обучава-
щи. Смесени сбирки за обсъж-
дане на наученото и връзка-
та му с живота и насъщните 

проблеми. Сбирките на живо 
обаче изискват използване 
на някакво помещение и нали-
чие на определени технически 
средства, имущество на фо-
рума. Форумите също се обе
диняват в мрежи за сътруд
ничество и така ще бъдат в 
състояние да канят още по-
добре подготвени специали-
сти за лекции, консултанти 
за диспути, просто интерес-
ни гости; да организират раз-
нообразни мероприятия, да 
контактуват с научни и про-
изводствени звена, да про-
веждат конкретни образо-
вателни курсове – на живо 
и през интернет, възможно 
дори и за хора, които не чле-
нуват в клубовете и групите. 
Такива форуми се превръщат 
в свободни университети, а 
тъкмо в това е бъдещето – 
човек равноправно да търси 
своята реализация не по сила-
та на принудата, а там, къде-
то се чувства най-полезен и 
най-удовлетворен.

Остава само един „про-
блем” – нито клубовете, нито 
групите, нито форумите ще 
действат формално, а значи 
не ще издават на курсистите 
и участниците си дипломи  – 
това също е добра подготов-
ка за бъдещето, в което фор-
мализмът и принудата ще бъ-
дат понятия от речника за 
остарели думи. •

редколегия на „СМ”
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Революция от мрежата
Съвременните революции 
(преди всичко арабските) по-
казаха, че за свалянето на 
един режим е достатъчно 
едва около 5% от население-
то да се включат в продължи-
телни улични акции на пряко 
действие, каквито са внезап-
ните стачки, несанкционира-
ните от властта митинги 
(понякога събиращи стоти-
ци хиляди души), блокади на 
градски центрове, окупация 
на площади и др., стига ре-
жимът да се колебае или да 
няма възможността да от-
върне на тези акции с въоръ-
жена сила, най-вече армията. 
Главен инструмент на рево-
люцията стана интернет, 
неговите виртуални мрежо-
ви съобщества (т. нар. соци-
ални мрежи), посредством 
които се осъществяваше 
координацията на предпри-
еманите действия и се раз-
пространяваше информация. 
Египет, с неговите 23 мили-
она интернет потребители, 
се оказа изненадващо подхо-
дяща за мрежова революция 
страна, макар че едновремен-
но в протестните акции не 
участваха повече от 3-5 ми-
лиона души и то като макси-
мум. От друга страна, вирту-
алната съставка не отмени, 
а дори засили важността на 
реалното присъствие на хо-
рата по площади и барикади, 

хора с решимост и опит от 
пряко живо общуване.

Проблемът се състои в 
това, че без активното при-
съединяване на мнозинство 
трудещи се маси към револю-
ционния процес, вълненията 
се израждат в малцинстве-
ни игри на надмощие, кои-
то по начало не са способни 
да прераснат в социална ре-
волюция, главното в която 
е поемане на средствата за 
производство от самите ра-
ботници.

Участието на военните

Отначало египетското ръко-
водство не можеше да използ-
ва армията за смазване на бун-
та заради опасенията, че вой-
ниците, повечето от които 
израснали в бедни семейства, 
ще застанат на страната на 
народа. Въпреки пасивност-
та на армията, въстаналите 
египтяни трябваше да създа-
ват свои сили за самоотбра-
на, народна милиция за защи-
та на площада Тахрир от на-
етите от правителството 
бандити, в сблъсъците с кои-
то (при съдействие на полици-
ята) загинаха 850 души и бли-
зо 5000 бяха ранени.

В Либия и Сирия също има-
ме примери на мрежови рево-
люции, но властите там се 
оказаха по-решени да употре-

бят оръжие. Народните въл-
нения в Либия бързо стигна-
ха до фазата въоръжено въс-
тание, на места същото ста-
ва и в Йемен, макар че йемен-
ската специфика е, че няколко 
милиона мъже в тази страна 
притежават, законно или не, 
огнестрелно оръжие, пора-
ди което масовите разстре-
ли на въстаници не стигнаха 
до същите размери както в 
Сирия и Либия. В джамахирия-
та народът нахълтваше във 
военните бази и си вземаше 
оръжие или част от военните 
преминаваше на негова стра-
на – така възникваха въстани-
ческите милиции.

Подобна тактика си спом-
няме от Иран, по време рево-
люцията от 1978-1979, стана-
ла почти веднага ислямска и 
политическа, но и с определен 
социален елемент. Протес-
тиращите преди повече от 
трийсет години иранци ата-
куваха казармите, агитираха 
войниците да се присъединят 
към въстанието или да преда-
дат пушките си. По този на-
чин революционните маси не-
утрализираха основните сили 
на армията и накараха голя-
ма част от нея да премине на 
страната на народа.

За съжаление, силите на 
държавните режими не се из-
черпват с редовната армия. 
На страната на властта ос-

тават практически докрай 
редица специални части, го-
тови без колебание да от-
криват огън срещу тълпите. 
Сред бранителите на режима 
винаги се оказват и гангсте-
рите. Преминаването на во-
енните в революционния ла-
гер може да накара тези гру-
пировки да кротуват.

въоръжено опълчение 
(милиции)

Трябва да отбележим, че бой-
ните клетки на Ал-Кайда не 
изиграха никаква забележима 
роля в тези събития. Градски-
те партизани-ислямисти не 
се проявиха никъде, освен от-
части в Йемен, но и там учас-
тието им е съмнително като 
организирана сила. 

Ветераните ислямисти 
обаче, минали през войните в 
Ирак и Афганистан, успяват 
да заемат ключови места в 
народните милиции, понеже 
притежават нужния военен 
опит.

Проблемът на арабските 
революции се състои в това, 
че те, макар и предизвикани 
от отчаяното социално по-
ложение на нисшите народ-
ни слоеве, в крайна сметка 
са насочени към политически-
те въпроси. Мощните стачки 
прекършиха съпротивата на 
режима на Мубарак. При това 

обаче движението на фабрич-
ните работници не излезе от 
контрола на профсъюзите, чи-
ято нагласа беше да постиг-
нат споразумение с бизнеса 
и държавата. Работническо-
то движение в Египет не узря 
за създаване на работнически 
съвети.

Без преминаване на про-
мишлеността в ръцете на 
трудови органи за самоупра-
вление, изградени по обра-
зец на съветите в Русия през 
1918, по примера на съвети-
те в Будапеща през 1956, ни-
коя революция не ще успее. Ос-
тава тежката експлоатация 
в предприятията, остава по-
литическата всекидневна за-
висимост на работещия чо-
век от началници, мениджъри, 
олигарси.

Част от проблемът на 
арабските революции е също 
така въпросът дали те ще 
предизвикат детонация в Ев-
ропа. Горещите точки тра-
диционно остават Испания 
и Гърция. Перспективите за-
сега не са съвсем ясни, макар 
че европейците, подражавай-
ки на арабите, издигат все 
по-осъзнати лозунги със соци-
ална и дори социално-револю-
ционна насоченост (например 
искания за повече пряка демо-
крация). •

Михаил Магид
превод и редакция Шаркан

за КаКвО се БОрИМ

Анархистическата нравственост
Често, казвайки „нравстве-
ност”, се има предвид морал 
или етика. Това объркване на 
понятията води до недоразу-
мения в най-добрия случай, а 
по-често – до погрешни соци-
ални практики и реакции.

Нравствеността е въ
трешната нагласа на ли
чността да действа според 
съвестта и свободната си 
воля. Моралът пък е свод от 
външни изисквания (било от 
обществеността, било от 
закона, религиозните предпи-
сания, традициите и обичаи-
те) към поведението на инди
вида.

Докато етика е науката, 
която изучава нравственост
та и морала. Етиката раз-
глежда критериите „добро” и 
„зло”, изследва кое се смята за 
справедливо и що е „дълг”.

Разликата между морал и 
нравственост се вижда по-
ясно, когато разгледаме кон-
кретни примери.

Властта гласи пореден за-
кон, декларираната цел на 
който е защитата на деца-
та, като изоставящите ро-
жбите си родители ще бъдат 
санкционирани. Да оставим 
настрана очевидното, че най-
честата причина за изоста-
вянето е беднотията и неве-
жеството – те са причината 
и докато ги има, ще има и изо-
ставени деца. Следователно, 
борбата против изоставяне-

то би била ефективна, само 
ако се преодолява мизерия-
та и се ликвидира неграмот-
ността в един по-широк сми-
съл (научаването на азбуката 
само по себе си не премахва 
невежеството).

Има обаче хора, които бук-
вално органично не ги бива за 
родители. Преди време учени-
те са провеждали опити и са 
установили, че във всяка една 
популация животни присъст-
ват три практически рав-
ни по брой групи: емпатич-
ни (съчувстващи), неутрал-
ни и „жестоки” индивиди. Ем
патичният ще се притече на 
помощ на събрата си, даже 
ако това му коства неудоб-
ство, глад, болка, дори смърт. 
Биохимията на мозъка му ще 
го кара да постъпва алтру-
истично (безкористно). Неу
тралните ще правят същото, 
само ако преди това са били в 
ситуация, при която сами са 
изпитвали нужда от помощ 
– значи те ще постъпват со-
лидарно поради личен опит. 
„Жестоките” винаги ще оста-
ват равнодушни съм нуждите 
на ближния, а ще бъдат дори 
готови да се възползват от 
нечие безпомощно състояние, 
независимо дали разпознават 
насреща същото страдание, 
което са изпитвали някога 
сами. Хората също (понеже 
произхождаме от стадни жи-
вотни) се делят на тези три 

групи. Затова, въпреки мито-
вете за абсолютната сила на 
родителския инстинкт, око-
ло една трета от всички нас 
попадат под определението 
„жестоки”, неспособни на съ-
чувствие. Отделно може да 
се каже, че тъкмо на тях сис-
темата на държавността и 
на капитализма дават пре-
димството в надпреварата 
за облаги и власт.

Законът, с който започнах 
примера, абсолютно повеля
ва родителите да се грижат 
за децата си, независимо от 
материалното им положение. 
За хората от емпатичен тип 
такава наредба е излишна, те 
ще го правят даже ако би съ-
ществувала забрана да се гри-
жат. Неутралните винаги ще 
получат повод да направят 
връзка между личния си нега-
тивен опит и нуждите на де-
тето, затова ще успяват да 
се държат като приемливи 
родители. Но жестоките? За 
тях са нужни условия на силен 
обществен натиск, при това 
позитивен, не репресивен, за 
да постъпват с добро чисто 
„по навик”. Но най-малката жи-
тейска трудност ще ги кара 
да предпочетат своите нуж-
ди пред тези на детето.

От морална гледна точка 
законът е що-годе адекватен 
(доколкото може да бъде адек-
ватно нещо, съставено от 
малцинство и натрапено на 

мнозинството). Но от нрав-
ствена – не. Защото принуж-
дава лошите родители да пра-
вят нещо, на което не са спо-
собни. Те ще чувстват собст-
вените си деца като натра-
пени им. В момент на изблик 
могат да ги наранят или даже 
убият. Даже в нормална об-
становка те не ще им дадат 
читаво възпитание – и накрая 
ще се получат деформирани, 
осакатени същества, асоци-
ални индивиди. Това никак не 
може да се нарече нравстве-
но, въпреки че всички морални 
изисквания са спазени („дете
то да е при родителите си”). 
Тук моралът много греши, за-
щото нравствено би било де
цата да бъдат при онези, кои
то ги обичат и ги уважават 
като личности. Моралът смя-
та, че биологичните родите-
ли по определение обичат и 
уважават, обаче практика-
та говори друго, а именно, че 
това далеч не винаги се случ-
ва.

* * *

Виждаме, че нравствеността 
има дълбоки биологични коре-
ни. При животните това са 
инстинкти, при хората (соци-
алната сфера) – въпрос на по-
вече или по-малко осъзнат из-
бор, но все още под влияние на 
биологичните фактори, кои-
то често определят типа 

психика. Една от най-стари-
те нравствени повели гласи: 
„Постъпвай с другите така, 
както искаш да постъпват 
с теб”. Такава формулировка 
практически никога не при-
съства в морала, защото е 
възможност за избор, а не е 
категорична заповед, чието 
неизпълнение се санкционира. 
Именно върху нравствената 
повеля израства анархическа
та нравственост. Понеже е 
природна, затова е силна. Уви, 
не посилна от изискванията 
на потисническите системи, 
които най-често ни убежда-
ват, че „всеки се спасява по-
единично”, „приятелството е 
приятелство, но сиренето e 
с пари”, „без конкуренция няма 
прогрес”. Потисническата 
система поощрява разруши-
телните форми на поведение, 
докато анархическата нрав-
ственост не се различава от 
тази на хората, които сме 
свикнали да наричаме „свест-
ни”. За един анархист нрав-
ственото надхвърля препоръ-
ката да постъпва така, как-
то иска да постъпват с него. 
Самата му свободна воля го 
насочва към спазване на прин-
ципите за свобода (за всеки), 
равенство (между всички), со-
лидарност (с всички), защото 
те естествено изграждат 
съвестта на убедения без-
властник. •

Николай Теллалов
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1. Читател 10 лв
2. Георги Константинов, София 100 лв
3. Златко Златков, Капатово  100 лв
4. Владо Карталски, Голямо село 100 лв
5. Александър Наков, Перник 10 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

АНАРХОКАЛЕНДАР
• на 01.09.1846 г. в гр. Барле-

та (Италия) е роден анар-
хистът Карло Кафиеро.

• на 03.09.1958 г. умира тео-
ретикът на безвластието 
рудолф рокер.

• на 03.09.1991 г. в с. Копани-
ца (пернишко) умира анар-
хистът евлоги Цветков, 
един от отговорните ре-
дактори на вестник “ра-
ботническа мисъл”.

• на 04.09.2000 умира анархи-
стът Желязко петков Же-
лязков, сътрудник на „сво-
бодна мисъл”.

• на 05.09.1872 г. в гр. Хага 
се провежда последният 
конгрес на първия Интер-
национал и изключването 
на Бакунин и Джеймс ги йом.

• на 09.09.1944 г. е извър-
шен болшевишки преврат 
в България.

• на 10.09.1891 г. в Испания 
излиза безвластническият 
вестник „революционер”.

• на 12.09.1976 г. в гр. Твър-
дица умира анархистът 
поет Димо Канев Димов.

• на 13.09.1988 г. в софия 
умира безвластничката 
Василка Данева лясова 
(Веса).

• на 15.09.1872 г. в гр. сент 
Имие е открит първият 
конгрес на Анархисткия 
Интернационал.

• на 19.09.1904 г. е роден 
анархистът Михаил Дин-
ков Цицелков, организатор 
на Златишко-пирдопската 
нелегална анархистическа 
група.

• на 20.09.1932 г. е роден 
американският писател 
Ъптън синклер, автор на 
романа “Бостън” (посве-
тен на анархистите сако 
и Ванцети).

• на 22.09.1932 г. в Килифаре-
во умира надежда симео-
нова попова, участничка в 
Килифаревското въстание 
и Килифаревската анархо-
комунистическа чета.

• на 25.09.1903 г. край гр. 
Кратово (Македония) в сра-
жение с турски аскер заги-
ва анархистът-революцио-
нер никола Дечев.

• на 27.09.1921 г. в Москва 
са разстреляни от болше-
вишката ЧК десет анархи-
сти, между които лев Чор-
ни.

• на 28.09.1923 г. при село 
Звъничево е убит анархи-
стът Илия георгиев Юру-
ков.

• на 29.09.1923 г. в мест-
ността „грамадите” край 
Брацигово са убити анар-
хистите Васил Атанасов 
попов и павел Атанасов 
Терзиев.

ПолеЗНи КНиГи НА НиСКи 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
30.	 Спомени	за	бъдещето	–	Желязко	Петков 5 лв
31.	 Последните	Чапая	–	Никола	Тенджерков 5 лв
32.	 Достоен	живот	–	Трифон	Терзийски 4 лв
33.	 Лични	откровения	–	Георги	Божилов 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. “Славей-
ков” №7. Някои от тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. Дондуков сре-
щу Първа английска гимназия. Същите още могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Александър Методиев Наков, Перник, ул. “Република” №4, тел. 076-631 388.

era.a-bg.net

еВолЮциЯ, 
РеВолЮциЯ, 
АНАРХиЯ – 
предаване 
за свободен 
живот
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. •

Каталожен
номер
649

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

АБоНАМеНТ 2011 

то им, Топлофикация им пише 
сметка от 1200 лева за то-
пла вода (парното в жилище-
то е изключено) за първите 
четири месеца. Жалбата в 
дружеството остава без по-
следствия, затова пък Сашо 
не си прави труда да им плати 
сметката. Оттогава тази 
сметка остава да му виси в 
тефтерите на бирниците – 
като се почне от въпросно-
то дружество и се свърши с 
община Слатина. Но всичко си 
минава „со кротце, со благо”, 
докато не идва времето за 
„малко кютек”.

През лятото на 2010 Сашо 
е съкратен от работа „пора-
ди кризата”. Малко по-късно 
майка му напуска работа по-
ради болестта си и остава на 
легло у дома. Работата, коя-
то се намира, е епизодична и 
слабо платена, двамата едва 
успяват да изкарат зимата. 
Съответно прекъсват плаща-
нията на наема си. Напролет 
от Топлофикация успяват да 
стигнат до съдебна заповед 
за изземване на „задължения-
та”. Сашо обжалва, но това не 
спира общината да подаде за-

повед за изгонването му пора-
ди „забавен наем и просрочени 
комунални сметки”. На 12 ав-
густ Сашо трябваше да из-
лети от жилището си, но се 
оказа, че Сашо има приятели 
на място.

Към 12 август сметките 
на Сашо, без невероятното 
му „задължение” към Топло-
фикация, бяха платени, някои 
от тях – с месеци напред. От 
джобовете на приятелите 
му, не от неговия джоб. Пак 
приятелите му раздухаха слу-
чая според силите си, направи-
ха пресконференция, успяха да 
вкарат неколкократно журна-
листи с камери в кабинета на 
кметицата, подписала се под 
заповедта. Пак те събраха 
хора, за да застанат пред жи-
лището на Сашо на 12 август, 
с намерение да спрат полиция-
та, дошла да го изхвърли. И по-
лицията не дойде.

Значи може. Може шепа 
младежи, повечето от тях 
студенти, да мобилизират 
приятелите си, да използват 
опита си, натрупан от реха-
вите акции на организацията 
„Призив за образование”, за да 
спечелят за един от тях поне 
няколко месеца повече у дома. 

Може да се покаже на журна-
листите, че Законът не стру-
ва нищо, защото зад него 
стои Несправедливостта. 
Може шепа младежи, повече-
то от които сами притисна-
ти от живота, да се изпра-
вят за борба без никакъв ли-
чен интерес.

Рядко ви поднасяме хубави 
новини, защото рядко ги виж-
даме. Но ще опитаме за в бъ-
деще да не спестяваме подоб-
ни събития. Защото от тях 
може да се черпи както опит, 
така и надежда. Надежда, че 
все още имаме сили да про-
меняме нещата за добро, че 
няма нужда да се продадеш на 
мафиотите, за да помогнеш 
на приятеля си.

Безценна ще бъде вашата 
помощ, ако ни информирате 
за такива събития. Знаем, че 
са малко, но ние сме още по-
малко от тях. Времената 
стават все по-трудни и на-
шето верую е, че народът ще 
намери сили в себе си, за да се 
бори срещу потисниците. Не 
можем да бъдем навсякъде, за 
да видим нещата със своите 
очи. Затова разчитаме на по-
мощ от вас. •
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