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Срещу невидимата 
мизерия
Защо френските Жълти жилетки 
развяват трикольорите и пеят 
Марсилезата?

Бизнес моделът на 
Илон Мъск
На въдицата на „гениите” на 
капитализма се хващат само 
балами

Критика на 
историческия 
разум
Историята на държавата е 
история на грабежа и насилието

Дискусия и изложба 
за 16 декември
100 години ФАБ • Болшевишкият 
терор срещу анархистите в 
България

Информатизация 
и девалвация на 
мненията
Как и защо планини информация 
потъват в океан от глупости?

БЕЗ БИЛЕТ

За свободен 
градски 
транспорт
ИНТЕРВЮ С АКТИВИСТ НА ГРАЖДАНСКА 
ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДЕН ГРАДСКИ 
ТРАНСПОРТ

Какво е „инициатива” и как-
ва е вашата?

Гражданска инициатива за 
Свободен градски транспорт 
е създадена в социалните мре-
жи от привърженици на без-
платното пътуване. След го-
дини на пререкания и схватки 
с контрольорите започнахме 
да се организираме, да правим 
анализи и стигнахме до заклю-

чението, че градският транс-
порт в София се заплаща от 
нашите данъци, а таксуване-
то с билети и карти е краж-
ба. Нямаме нито определена 
структура, нито шефове или 
финансиране.

Какъв е твоят личен мо-
тив да участваш в Инициа-
тивата?
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ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Анархистите ще 
участват 
докрай
ИНТЕРВЮ С КСЕНИЯ ЕРМОШИНА – УЧАСТНИК 
В ПРОТЕСТИТЕ
Движението „жълти жилет-
ки” (Gilets Jaunes) се превърна в 
едно от най-мащабните за по-
следните години във Франция. 
Плановете на правителство-
то да вдигне цената на дизе-
ловото гориво разгневи хо-
рата, които първи попаднаха 
под удара на оскъпяването – 
бедните французи, активно 
призовавани години наред да 
купуват дизелови автомоби-
ли.

Протестите започнаха 
в провинцията и практичес-
ки веднага прераснаха в улич-
на война с полицията, съпът-
ствана от барикади, разби-
ване на витрините на банки 
и скъпи ресторанти, палежи 
на коли. Не закъсняха и поли-
тическите искания – остав-
ката на президента Макрон. 
В резултат на масовото не-
доволство властите обяви-
ха мораториум върху покачва-
нето на цените на горивото. 
Означава ли това край на про-
тестите?

За причините за недовол-
ство, за участниците в дви-
жението, децентрализация-
та, уличните боеве и еколо-

гията, разговаряме със соци-
олога и изследовател на нови-
те социални движения Ксения 
Ермошина – непосредствен 
участник в парижките съби-
тия.

На 8 декември министър-
председателят на Фран-
ция обяви мораториум вър-
ху увеличаването на цена-
та на дизеловото гориво. 
Победа ли е това?

Наистина, първоначална-
та цел на „жълтите жилет-
ки” беше да се отмени този 
налог върху горивото. Впо-
следствие обаче исканията 
нараснаха. Движението е не-
еднородно и в него се включи-
ха различни хора, а мнозина из-
дигнаха политически искания, 
включително и оставката на 
Макрон. Ето защо за някои 
това е победа, но за други – 
още не е краят.

Протестиращите отказа-
ха преговорите с правител-
ството, насрочени за 10 де-
кември. В последния момент 
делегацията на „жилетките” 
заяви, че няма намерение да 
преговаря, а един колектив 
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Анархистите ще участват докрай
от провинцията излезе със за-
явление, че „не искаме никакви 
представители и организация-
та трябва да бъде децентра-
лизирана”. Практически в дви-
жението няма лидери, профсъ-
юзи, посредници.

Интересно е, че хората се 
организираха чрез Фейсбук 
и преговорите трябваше да 
се водят с модераторите на 
тези Фейсбук групи. Движе-
нието няма лидери, но власт-
та трябваше да общува с ня-
кого. Появи се прецедент – ако 
по-рано този някой бяха проф-
съюзните представители, 
то сега бяха модераторите. 
Всъщност последните бяха из-
вестни имена и само заради 
това властта успя да ги „от-
дели” от общата маса.

Тоест, властта се съгла-
си на отстъпки дори без 
преговори?

Точно така и мисля, че ус-
пехът с налагането на мора-
ториум се случи толкова бър-
зо, именно защото протес-
тиращите отказаха да прего-
варят. Такава организация на 
протест е напълно непозната 
на френското правителство, 
то не е свикнало да работи с 
подобни движения, доколкото 
през последното десетиле-
тие социалното недоволство 
се изразява и развива горе-до-
лу по един и същ начин. Изслед-

вайки студентските движе-
ния, забелязах, че протестите 
следват сравнително еднакъв 
сценарии: всички те започват 
като движение „отдолу”, моби-
лизират университетите, но 
постепенно профсъюзите взе-
мат връх и дават тон на съот-
ветното движение. Прегово-
ри се водят именно с профсъ-
юзите. Например, през 2006 г., 
благодарение на задкулисни до-
говорки, профсъюзите и социа-
листическите партии успяха 
да „отклонят” хората от улич-
ни демонстрации. Сега оба-
че правителството просто 
няма с кого да преговаря, зато-
ва и властта отстъпи – това 
първо. Второ, хората прибяг-
наха до насилие. И трето, дви-
жението е съвсем ново като 
демографски състав, основна-
та маса е 40-50-годишни бели 
мъже работници.

Можеш ли да ни разка-
жеш по-детайлно как се оф-
орми гръбнакът на „жъл-
тите жилетки” и какво 
място заеха в него полити-
ческите сили – както леви, 
така и десни?

Географски всичко започна 
от провинцията, от малките 
градове. Показателен за това 
е 18-хилядният град Тюир, в 
който протестиращите запа-
лиха префектурата. Основа-
та на движението се положи 
от хората в такива градове 
и села – фермери, работници, 

дребни предприемачи, железо-
пътни работници. Всъщност 
именно железничарите изи-
граха немалка роля, защото 
първи обявиха стачка, блоки-
раха пътища и дори разруши-
ха релсов път. Тоест, демо-
графският профил на редовия 
протестиращ е бял французин 
на възраст над 40 години.

На практика, в началото 
имаше десен уклон в проте-
стите. Неотдавна обаче се 
проведе дискусионен анализ на 
Фейсбук групите на „жълтите 
жилетки”, които наброяват 
около 1,5 милиона участници, 
и резултатите показаха, че 
в постовете и коментарите 
практически липсва расистки 
изказ. Разбира се, в движение-
то има крайнодесни елемен-
ти, внедрени в протестите, 
което може да се види и по 
митингите. Като цяло обаче, 
ако се вярва на изследването, 
в движението няма ярко изра-
зен расизъм, както няма и ук-
лон към левите, които първо-
начално се обявиха за аполи-
тични.

Знам със сигурност, че пър-
вите две седмици анархисти-
те се държаха настрана от 
протестите. Много анар-
хистки блогове заявяваха, че 
„това са десни и ние не искаме 
да сме с тях на улицата”. По-
сле разбраха, че протестът 
е много по-широк, че това 
е народът, който е уморен, 

който не вярва нито на леви-
те, нито на десните, който 
не знае къде да се дене и кой-
то няма собствен политиче-
ски език или политическа кул-
тура. В горепосочения анализ 
това интернет-общество е 
наречено L’internet des familles 
modestes – „Интернетът на 
скромните семейства”. Това 
са семейства с ниски дохо-
ди, които не знаят накъде да 
тръгнат и на кого да разчи-
тат. В крайна сметка анархи-
стите решиха, че трябва да 
се присъединят към движение-
то и на 1 декември вече бяха 
по улиците.

Към настоящия момент (10 
декември) анархистите се оп-
итват да взимат активно 
участие в митингите. Плъз-
на дори слух, че отказът от 
преговори с властта се дължи 
именно на тях и едва ли не фи-
зически са възпирали склонни-
те да преговарят. Засега оба-
че това са само слухове, кои-
то следва да бъдат провере-
ни.

Ако разбирам правилно, 
основната маса протести-
ращи са хора, които обикно-
вено не участват в масови 
демонстрации. Защо въс-
танаха този път и дори из-
дигнаха политически иска-
ния – оставката на прези-
дента?

Защо въстанаха наистина 
е интересно, но се опасявам, 

че в случая няма един отговор. 
Може да се предположи, че 
това стана заради редица не-
популярни закони, които Ма-
крон прие, в това число и тру-
довата реформа. Законът за 
реформа на трудовия кодекс 
беше прокаран като при из-
вънредно положение – без об-
съждане. Неговото приемане 
през 2017 г. беше съпроводе-
но с големи протести, наре-
чени „Нощното стоене”, как-
то и с други прояви на негоду-
вание. Това беше типично ляв 
и профсъюзен протест. От 
друга страна, трудовият на-
род гледаше тогава на случва-
щото се от позицията на „да, 
законът е лош, но засега ще 
си останем вкъщи”. Очевидно, 
вдигането на митническите 
такси за горивата беше по-
следната капка търпение към 
цялостните промени в бю-
джетната сфера.

Надигнаха се хора от раз-
лични сектори, тъй като ре-
формите засягаха не само це-
ната на дизела. Под заплаха се 
оказаха железниците и желез-
ничарите въстанаха прибли-
зително по същото време, по 
което и „жилетките”. Проте-
стите се застъпиха и в край-
на сметка се сляха в едно дви-
жение.

Реформите на Макрон са 
крайно непопулярни, наричат 
го „президент на богатите” 
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ВЯРНО ТОГАВА, ВЯРНО И СЕГА

Политическото насилие
ИЗ АНАРХИСТИЧЕСК А БРОШ УРА ,  ПУБЛИК УВАНА В ЛОНДОН,  ОТ НЕИЗВЕСТЕН АВТОР
При мизерните условия на жи-
вот всяка мечта за по-добри 
възможности прави днешна-
та мизерия още по-непоно-
сима и подбужда тези, кои-
то страдат, към по-енер-
гична борба за подобряване 
на тяхната съдба; и ако тия 
борби довеждат само до още 
по-остра мизерия, не остава 
нищо друго, освен пълно от-
чаяние. В днешното наше об-
щество, например, един екс-
плоатиран наемен работник, 
който е доловил, макар за миг 
какъв би трябвало да бъде жи-
вотът и трудът, ще чувства 
след това тежестта на ра-
ботата и калта на своето 
съществуване съвсем непо-
носими; и ако все пак той на-
мери у себе си смелост и ре-
шение да продължава непрес-
танно, колкото може да рабо-
ти, и да чака, докато новите 
идеи проникнат дотолкова в 
обществото, че проправят 
пътя към по-добри времена, 
самият факт, че той има та-
кива идеи и се опитва да ги 
разпространява, го довежда 
в неприятни отношения с не-
говите работодатели. Колко 
хиляди социалисти и почти 
всички анархисти са загубили 
работата си, па и самата въз-
можност да намерят работа, 
само поради своите убежде-

ния. Само специално надарени-
ят с умение работник, макар 
и ревностен пропагандатор, 
може да се надява, че не ще за-
губи никога своята работа. И 
какво става в ума на един чо-
век, който работи усилено, с 
фермента на нови идеи у себе 
си; с видение на нова надеж-
да пред погледа, която изгря-
ва за работещите и измъче-
ни човеци, със съзнание, че не-
говото страдание и това на 
неговите близки, които живе-
ят в мизерия, не произлиза от 
жестокостта на съдбата, а 
от неправдата на други чо-
вешки същества – какво ста-
ва с такъв един човек, когато 
вижда своите близки да гла-
дуват, когато сам той гла-

дува? При такова положение, 
някои натури, и то съвсем не 
най-социалните или най-малко 
чувствителните, могат да 
превърнат насилието, и при 
това ще чувстват, че тяхно-
то насилие е социално, а не ан-
тисоциално, че когато стач-
куват и се борят, те се борят 
не за самите себе си, а за чо-
вешката природа, застраше-
на и ограбена в тяхно лице и в 
това на техните също така 
страдащи другари. И ний, кои-
то не се намираме в това 
ужасно положение, трябва ли 
да стоим настрана и хладно-
кръвно да осъждаме тия пе-
чални жертви на богините 
на ужаса и съдбата? Трябва 
ли да охулваме като вагабон-

ти тия човешки същества, 
които се борят с героично са-
мопожертвование и посвеща-
ват живота си на протест, 
тогава, когато други, по-мал-
ко социални и по-малко дейни 
натури, биха паднали безсил-
ни и биха пропълзели в жал-
ка покорност пред неправ-
дата и насилието? Трябва ли 
да се присъединяваме към не-
вежествения и брутален по-
вик, който жигосва такива 
хора като чудовища на без-
божието, безнаказано напа-
дащи едно хармонично и мир-
но общество? Не! Ний мразим 
убийството с една ненавист, 
която би изглеждала безсмис-
лено преувеличена за аполози-
те на кланетата, извършени 

върху матабелите в централ-
на Африка, или за нечувстви-
телните съизволители при 
случаите на обесване и бом-
бардиране; обаче, в такива 
случаи на човекоубийство или 
пък опит за човекоубийство, 
за каквито е дума тук, ний се 
отказваме да хвърляме цяла-
та вина и отговорност вър-
ху непосредствените извър-
шители на свирепата неправ-
да или убийство. Виновност-
та за такива човекоубий-
ства лежи върху всекиго, кой-
то, съзнателно или пък чрез 
студено равнодушие, помага 
за закрепването на ония со-
циални условия, които довеж-
дат човешките същества до 
отчаяние. Човекът, който – с 
цената на собствения си жи-
вот – отдава целия си живот 
за протест против злините 
и неправдите на своите съчо-
веци, е светец в сравнение с 
активните и пасивните кре-
пители на жестокостта и уг-
нетението, дори ако негови-
ят протест разрушава и жи-
вота на други, заедно с него-
вия собствен. Нека оня, който 
се смята безгрешен посред 
днешното наше общество, 
да хвърли пръв камък върху 
такъв човек. •

Пламък, 25 май 1924 г., 
книжка 5

Човекът, който отдава целия си живот за 

протест против злините и неправдите 

на своите съчовеци, е светец в сравнение 

с активните и пасивните крепители на 

жестокостта и угнетението
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Анархистите ще участват докрай
и „президентът сатрап”, за-
щото активно прокарва нови 
форми на заетост тип Uber 
(да караш собствения си ав-
томобил като такси на фир-
мата Uber – б. ред) – един вид 
„уберизация” на труда. Зато-
ва таксиметровите шофьо-
ри също се присъединиха към 
протестиращите. Мнозина 
са на мнение, че Макрон се 
опитва да решава проблеми-
те на богатите за сметка 
на обикновените и бедните 
хора.

Интересно е откъде дой-
де символът „жълти жилет-
ки”. Според френското зако-
нодателство такава жилет-
ка трябва да има във всеки 
автомобил. Тоест, жилетка-
та символично обедини всич-
ки, включително най-бедни-
те шофьори, тези с дизело-
ви автомобили, които щяха 
да пострадат най-много от 
вдигането на таксите. Дви-
жението веднага бе нарече-
но „черни блокове в жълти 
жилетки” – еднакво облечени 
хора, които обръщат и палят 
автомобили.

Кажете кой все пак при-
бягна до насилие? Дали 
това са младежите от бе-
дните квартали, „ради-
калите”, „вандалите” или 
обикновените участници в 
протестите?

Много бързо „жълтите жи-
летки” преминаха към физиче-
ско присъствие в простран-
ството и „работа” с прос-
транството и инфраструк-
турата. Железничарите раз-
рушиха релси (не седяха прос-
то на тях с плакати, а буквал-
но ги потрошиха), освен това 
започнаха „блокади”, горяха 
гуми, обръщаха автомобили, 
строяха къщички с подръч-
ни средства и организираха 
лагери насред оживени кръс-
товища. Споменатата пре-
фектура в Тюир беше запале-
на от възрастни мъже. Бели 
здрави момчета, въоръжени с 
гребла и лопати, обикаляха и 
трошаха стъклата на авто-
мобилите. Да, имаше и младе-
жи от бедни райони, както и 
бретонци с техните си зна-
мена… Пълна мешавица. Ето 
защо не бива да се говори, 
че това са действия изклю-
чително и само на изпаднали 
подрастващи. В един момент 
всички правеха всичко заедно.

Разбира се, не трябва да се 
забравя, че имаше и вандал-
ски прояви, обираха се мага-
зини. Но това беше част от 
народния гняв, пряко насочен 
срещу буржоазните райони. 
Парижките протести разту-
риха и нанесоха щети в мно-
го престижни квартали с осо-
бено богати обитатели. Ако 
живееш там, то ти вече си 
враг.

Дори за редовите учас-
тници в протестите? И 
те ли вземаха участие в 
атаките срещу елитните 
квартали?

Да, да. За основно място 
на демонстрациите първона-
чално беше избран Шанз-Ели-
зе, който не само че е близо 
до Елисейския дворец, но е и 
място, в което са концентри-
рани голяма част от банки-
те и бутиците. Това е финан-
сов район и изборът не беше 
случаен, за което участници-
те напълно си даваха сметка. 
Дори десните политически 
групи, които протестираха, 
издигнаха антикапиталисти-
чески лозунги. Като цяло про-
тестиращите правеха също-
то, което обичайно прави и 
„черният блок”, но този път 
те бяха твърде много и по-
лицията се оказа съвършено 
неподготвена. Протести из-
бухваха на различни места, 
хората постоянно се прегру-
пираха в неголеми групи – за 
да се справи в подобна ситу-
ация, властта трябваше да 
изолира половината град, кое-
то е невъзможно. Днес чух, 
че на полицаите отпускат по 
10 хиляди газови гранати на 
ден – в един момент просто 
не им достигаше арсенал.

Има още едно интересно 
противоречие – вдигането 
на данъка върху горивото 
се оправдаваше с екологич-

ните мерки за намаляване 
на вредните емисии в ат-
мосферата и това звучеше 
като доста прогресивен 
ход. Не излиза ли, че „жъл-
тите жилетки” се борят 
срещу прогресивни еколо-
гични инициативи?

В конкретния случай се ока-
за, че екологичната мярка се 
приема за сметка на бедни-
те. Вместо да се вземат да-
нъци от големите предприя-
тия, които замърсяват окол-
ната среда много повече от 
автомобилите, те решиха да 
прехвърлят проблема върху 
плещите на народа. Именно 
това не се хареса на хората. 
Хората не са против екологи-
ята, не са против спасение-
то на планетата, но те раз-
бират, че ги лъжат. В същото 
време тези, които реално са 
отговорни за замърсяването, 
ще платят, колкото са пла-
щали и преди или няма да пла-
тят изобщо. Освен това през 
2015 г. в Париж се състоя сре-
ща на високо ниво, на която 
така и не бе приета нито 
една ефективна мярка за на-
маляване на въглеродните 
емисии. Предлагаше се напри-
мер да се повиши цената на 
влаковия превоз, което праве-
ше жп билета по-скъп от са-
молетния. Новият закон пък 
просто повиши цените. Всич-
ки разбират тези проблеми и 
всички бихме искали да живе-

ем на планета с чист въздух. 
Хората обаче не разбират 
защо за това трябва да пла-
щат те, а не големите пред-
приятия.

Ако се вярва на власти-
те, решението за морато-
риум трябва да бъде офи-
циално прието в близките 
няколко дни. Ще спрат ли 
протестите с това? Кого 
от протестиращите ще 
удовлетвори решението и 
кой ще продължи борбата с 
политически искания?

Трудно е да се отговори ед-
нозначно, но тези, които из-
лязоха с лозунги против Ма-
крон – а такива има страшно 
много, – навярно ще останат. 
Разбира се, не всички. Анархи-
стите ще участват до по-
следно. Действително има 
опасения, че протестите ще 
затихнат. Резултатите оба-
че могат да бъдат непредска-
зуеми. Освен това към момен-
та започват нови протести 
на възпитаниците на лицеи-
те. Те блокират училищата си 
в цялата страна и това може 
да бъде знак за нов развой на 
събитията. Всичко ще стане 
ясно на 15-ти декември, кога-
то е планирана следващата 
голяма протестна вълна. Бих 
казала, че протестът може 
да отслабне в сегашната си 
форма, но може и да започне 
нещо ново. •

Превод от avtonom.org
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Срещу невидимата мизерия
Въпреки френските нацио-
нални знамена, които веят 
протестиращите, местни-
ят анархокомунист Ритон 
не се притеснява за полити-
ческата ориентация на Жъл-
тите жилетки.

Крайната десница все по-
трудно се идентифицира с 
движението – заявява той. – 
То отхвърля идеята за вождо-
ве и се изправя срещу всяко 
разделение. Расистките ар-
гументи просто не минават.

Предупредиха ме да не 
казвам на никого за сборния 
пункт на протеста на Жъл-
тите жилетки в Ним следо-
беда на 29 декември. Хората 
щяха да се стичат на групич-
ки от различни места. Някои 
се бяха събрали сутринта 
на частни имоти, далеч от 
очите на полицията. Всичко 
трябваше да стане изненад-
ващо.

Половин час след като нео-
чакваното шествие потегли 
от покрайнините на стади-
она, смисълът на цялата кон-
спирация стана ясен. Стоти-
ци протестиращи със стана-
лите вече знакови сигнално-
жълти жилетки се стекоха 
на площада през градското 
полицейско управление. Дока-
то полицаите за борба с без-

редиците с маски и каски из-
лизаха от сградата, за да я 
бранят от неканените гос-
ти, се разгърна голям транс-
парант, заклеймяващ поли-
цейското насилие.

Франция вече не е стра-
ната на свободата – отбе-
ляза Лионел, застанал в края 
на тълпата. – Полицейският 
произвол най-често остава 
скрит. Да, и от медиите, но и 
всичко, което хората качват 
в интернет, се изтрива.

Ним е сравнително голям 
град, 19-тият по големина 
във Франция, но не се слави 
с традиции в политически-
те борби. Познат е повече с 
борбите с бикове, римската 
си архитектура и най-вече 
с плата на „дънките”, който 
по цял свят е известен като 
„деним” (от фр. de Nîmes – ним-
ски). Той е показателен за 
това докъде са разпростре-
ли корени Жълтите жилетки 
в най-дълбоката френска про-
винция – гражданите на Ним 
излизат по улиците масово, 
блокират магистралата, па-
лят будките за винетки, за-
тварят главната ЖП линия.

От полицейското управле-
ние се насочихме към центъ-
ра на окситанския град. Пред 
римския амфитеатър от 

1-ви век към нас се присъеди-
ни ескадрила от моторизи-
рани Жълти жилетки, които 
форсираха оглушително мо-
торите в знак на подкрепа.

Продължихме из лабирин-
та тесни сокаци, където чес-
то се откъсвахме от ескор-
тиращите полицаи, а когато 
се пръкваха отново, бяха бу-
рно освирквани.

Полиция навсякъде, спра-
ведливост никъде! – продъл-
жаваха скандиранията. – Ма-
крон, оставка! Всички заедно!

Социалната справедли-
вост е сърцевината на кау-
зата на Жълтите жилетки – 
всички първо за нея отварят 
дума.

Мартин е пенсионирана 
шефка на фирма, която твър-
ди за себе си, че е от средна-
та класа. Нищо не ми прече-
ше да си стоя вкъщи – споде-
ля тя, – но не мога. Не мога да 
гледам как хората работят 
и накрая пак гладуват! По цял 
свят завиждат на Франция 
за нашата култура, нашите 
технологии и икономика, но 
ние се превръщаме в една за-
късала страна.

Според нея управляващи-
те си нямат хабер за всеки-
дневната действителност, 
с която хората се сблъскват.

Лионел, също пенсионер, 
потвърждава, че бедността 
е основната причина, поради 
която протестира.

Хората живеят в мизерия. 
Има бордеи, дори тук, в Ним. 
Хората са зле платени, живе-
ят в отвратителни условия, 
но не винаги излизат на ули-
цата. Не ги забелязваме.

Лионел държи да отбе-
лежи, че не се оплаква от 
собственото си положение: 
Човек трябва да протестира 
и за другите, не само за себе 
си.

Корпоративните медии 
във Франция и другаде посто-
янно тръбят за включването 
на някакви крайнодесни еле-
менти в Жълтите жилетки, 
мъчат се да изкарат, че про-
тестното движение избива-
ло на популистки фашизъм.

Попитах за това Ритон, 
анархокомунист, дошъл да се 
включи в протеста от близ-
кия Але, на 40 километра.

Той ме увери, че крайната 
десница е маргинализирано 
малцинство в движението 
на Жълтите жилетки.

Движението реално пов-
дига класовия въпрос, макар 
да не го изразява по този на-
чин. То критикува полицията 
и призовава за самоуправле-

ние. Крайната десница все 
по-трудно се идентифицира 
с движението.

„Междукласовият” дух на 
бунта също отшумял след 
като търговците, чиито ал-
ъш-вериш пострадал от Жъл-
тите жилетки, осъзнали, че 
протестите засягат лич-
ния им интерес, и оттегли-
ли подкрепата си, обяснява 
той.

Ритон се съгласява, че 
Жълтите жилетки често го-
ворят за „народа” и какво зна-
чи да бъдеш французин: Тряб-
ва обаче да разбираш какво 
имат предвид. За тях да бъ-
деш французин означава да се 
бунтуваш, означава солидар-
ност.

Докато Жълтите жилет-
ки развяваха трикольорите и 
пееха Марсилезата, осъзнах, 
че е прав, по начин, който 
британците трудно можем 
да схванем. В крайна смет-
ка има разлика от небето до 
земята между националните 
химни и знамена, припяване-
то на вмирисани хвалебст-
вия за монархии и империи, 
и песните, които са плод на 
жива революционна тради-
ция. •

Shoal Collective
libcom.org
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Бизнес моделът на Илон Мъск
В предишния брой описахме 
начина, по който един от но-
вите кумири на 21 век, Илон 
Мъск, натрупва първите си 
милиони. Тук ще разкажем как 
прилага същия модел, вече в 
по-голям мащаб, за да изгра-
ди имиджа, който по-късно му 
позволи да влезе в голямата 
игра с парите на държавата.

След продажбата на пър-
вата си компания Илон про-
дължава с инженерните си 
иновации, основава друга 
компания наречена „Екском” 
(X.com), която се занима-
ва с електронни разплаща-
ния. Към този момент (1999–
2000 г.) това може да се на-
рече толкова революционна 
технология, колкото и жъл-
тите страници или теле-
фонният указател в Интер-
нет. Банките прехвърлят 
пари по електронен път от 
десетилетия, а потребите-
лите на електронни устрой-
ства – от години. Този път 
Мъск не се занимава изобщо с 
техническата част на неща-
та, а направо наема работни-
ци, които да свършат рабо-
тата вместо него. По всич-
ко изглежда, че предлаганата 
услуга се нуждае от сериоз-
на реклама, защото се нала-
га компанията да дава пари 
в брой на всеки нов потреби-

тел (20 долара за нов потре-
бител и 10 долара за препоръ-
ка), за да привлече клиенти. 
След като услугата набира 
популярност (повече от 200 
хиляди потребители за пър-
вия месец), започват техни-
ческите проблеми. Излиза, че 
системата не е добре про-
ектирана, нито реализирана 
качествено, поради което е 
неспособна да обслужи голя-
мо количество потребители. 
Компанията има само един 
основен конкурент, това е 
Конфинити (Confinity), с ко-
гото е вкопчена в жестока 
битка за потребители. За-
бележителни са методите, 
използвани в схватката – и 
двете компании увеличават 
размера на премията за нов 
потребител, вместо да се 
надпреварват в качеството 
на услугата или революцион-
ни технически решения. Кон-
куренцията се свежда до фи-

нансова канадска борба. Ко-
гато става ясно, че „невиди-
мата ръка на пазара” просто 
ще удуши и двете компании, 
в духа на истинската конку-
ренция те решават да се сле-
ят, с което ефективно да мо-
нополизират услугата. Име-
то на новата компания е Пей-
пал (PayPal). Вместо да го из-
обличат като пазарен моно-
полист, огромно количество 
статии твърдят, че Илон 
предвидил бъдещето, като 
основал компанията.

След като установява мо-
нопол, очакваме, че гениални-
ят инженер вече има поле да 
развихри целия си талант…, 
но не, отново ни сполетя-
ва силно чувство на дежа-
вю. Компанията бива купена, 
през 2002, от гиганта в елек-
тронната търговия Ибей 
(eBay) за сумата от 1,5 мили-
арда долара. Делът на Мъск 
от тази сума възлиза на при-

близително 180 млн. дола-
ра или 12% от компанията. 
Отново можем да направим 
сметка кой управлява компа-
нията в момента на продаж-
бата ґ – нещата не са се про-
менили сериозно от времена-
та на Zip2.

Отново цената е фантас-
тична без рационални причи-
ни за това. Отново всичко 
това изглежда като източ-
ване на огромни суми от ком-
пании към индивиди. Отново 
изплува името на Грег Кури, 
който обра маята от Zip2. 
Отново огромни суми пари 
се влагат в „разработката” 
на технологии, известни от 
дълги години.

Изглежда закупуването на 
„визионерска” компания е ле-
сен начин директорът на го-
ляма компания да сложи ръка 
върху голяма сума от парите 
ґ по „законен” начин. Въпре-
ки фантастичните инвести-

ции създадените продукти 
едвам успяват да работят, 
вероятно са разработени на-
бързо само с цел да се заеме 
някаква пазарна ниша. За на-
лагане на продукта на пазара 
се използват чисто финансо-
ви средства, което изключва 
всякаква възможност на „кон-
курентния” пазар да участ-
ват хора, които не разпола-
гат със суми, далеч надхвър-
лящи най-смелите мечти на 
всеки наемен работник. Виж-
да се, че предлаганият про-
дукт далеч не е с високо ка-
чество и надеждност, още 
едно от нещата, обещавани 
от радетелите на свободния 
пазар. Като капак на всичко 
конкуренцията изглежда се 
свежда до кратък пазарлък за 
дяловете при сливането на 
компаниите с цел монополи-
зиране на пазара.

Хората, които реално за-
въртат парите, и в тази 
сделка остават в сянка. На 
преден план излиза „визионе-
рът” Мъск, който няма нищо 
против да обяви спечелените 
пари и да се представя като 
„гения милиардер от бъдеще-
то”, който скоро ще бъде на-
помпан с държавни пари. За 
това обаче – в следващата 
статия. •

Федерико де Соя

Всичко това изглежда като 
източване на огромни суми от 

компании към индивиди

ТЕОРИЯ

Критика на историческия разум
Историята е разказ – 

най-често неверен – за 
събития – най-често 

несъществени, – 
предизвикани от 

управници – най-често 
мошеници – и войници – 

най-често глупаци.
Амброуз Биърс

Същност и проблеми на 
държавната власт

Една многовековна разход-
ка из българските политиче-
ски джунгли ще ни убеждава 
все повече, че историята не 
е нищо друго освен история 
на държавността, на военно-
полицейското или – което е 
едно и също – на политическо-
то насилие и мотивиращия го 
грабеж на едро.

Формите на собственост 
се определят чрез закона, зад 
който стоят волята на гос-
подарите и безволието и при-
миренчеството на потърпев-
шите поданици.

От насилието и грабежа – 
тези два първообраза на гос-
подството на човек над чове-
ка – произтичат всички „начи-
ни на производство”, „произ-
водствени отношения”, про-
изводни и „надстройки”, за 
които бръщолевят марксиче-
ските агитпропи на истори-
ческата необходимост.

Грабежът и насилието, въ-
преки различния социалноико-
номически и „международен” 

фон, върху който се разгръ-
щат, си остават двете ос-
новни действия на държавния 
мъж през вековете. По тех-
ния мащаб се измерва негово-
то величие.

Най-после, насилието и екс-
плоатацията са моторът на 
всички промени в политиче-
ската история. По-нататък 
ние ще се опитаме да обяс-
ним на радетелите на наша-
та пършива демокрация, че 
пускането на бюлетини в из-
бирателните урни има също-
то въздействие върху хода на 
реалната история, както и 
пускането на тоалетни хар-
тийки в клозета.

Нашите заключения са на-
правени върху отечествения 
исторически материал и за-
това не претендират за об-
щовалидност априори. Ис-
торическите „закони” са кон-
кретни, а чуждестранните 
примери, доколкото ги полз-
ваме, служат само като илюс-
трация.

В хода на изложението на-
шите заключения и изводи 
ще се съпътстват от мно-
жество въпроси, които оста-
ват открити за читатели и 
изследователи.

Сред тях, въпросът на въ-
просите:

Кои са динамичните фак-
тори, поради които, въпре-
ки насилието и волята на 
властниците да консерви-
рат и увековечат цивилиза-

цията, в която те са госпо-
дари, статуквото се пропу-
ква, а социално-икономиче-
ските системи се оказват 
смъртни?!?

Все пак си позволяваме 
да отбележим, че създаде-
ното чрез насилие, може да 
бъде разрушено с насилие!

„Първично” в политическа-
та история е държавата. 
Всичко останало е „вторично”, 
производно. Тя изниква исто-
рически тогава, когато гра-
бежът разделя трайно обще-
ството на грабители и ограб-
вани. Когато всяващите ужас 
башибозушки набези парали-
зират и атомизират индиви-
дите в него. Тогава главата-
рите на бандата запазват за 
себе си правото да команд-
ват и се разпореждат с тру-
да и живота на изплашеното 
човешко стадо. Човешките 
индивиди абдикират от пря-
кото решаване на собстве-
ните си проблеми, отказват 
се от всякакви инициативи 
и „делегират” своите права и 
свободата на волята си вър-
ху оформящата се каста от 
паразити, дълбоко враждеб-
на на интересите на тези, за 
които оттогава нататък ос-
тава само едно право – право-
то на… волски труд. От този 
момент нататък човешки-
те групи започват своята по-
литическа история. Повече 
няма личности. Има само гос-
подари и поданици.

Перифразирайки Шейта-
нов, можем да кажем: „Власт-
та е насилие, изразяващо 
егоизма на дадена класа!” 
Че държавата е съвкупност 
от паразитиращи институ-
ции на насилието, родени в 
кръв и грабеж, е една от аз-
бучните истини на анархи-
зма. Тази проста истина оба-
че се възприема от полити-
ческите мъже само когато 
държавната тояга се стова-
ри върху опозиционните им 
гърбове (както ни учи В. И. 
Ленин, „Държавата е особе-
на тояга – нищо повече”) или 
когато демонът на разруше-
нието се всели в кроткото 
довчера народно стадо. Тога-
ва политикът променя пар-
тийните си цветове с бързи-
ната на хамелеон. Тогава, за 
да се задържи във „временно-
то” правителство, той е го-
тов да си служи дори с анар-
хистическа фразеология и да 
обещава всичко на всички. 
Един пример на подобен мани-
ер на възсядане на раята, коя-
то не е проумяла елементар-
ните закони на политическа-
та история, е отдавна потъ-
налата в забвение Ленинова 
брошура „Държавата и Рево-
люцията”.

След тържеството на его-
изма на сцената не закъсня-
ват да се появят жреци, попо-
ве, агитпропи, философи, иде-
олози и просто треперещи 
пред жандармите филисте-

ри, които твърдят, че всич-
ката мръсотия е неизбежна, 
необходима и вечна.

Разбира се, за „необходи-
мост” може да се говори в оп-
ределен смисъл: трансформи-
рането на маймуната в чо-
век продължава и в наши дни. 
Властниците от своя страна 
правят всичко възможно, за 
да възтържествува обратни-
ят процес – инволюцията, чи-
ято първа стъпка е превръ-
щането на човека в маймуна. 
По тия причини в човешката 
история не всичко е човешко.

В светлината на тези раз-
съждения, държавата, която 
е една трайна и основна фор-
ма на организиране на отно-
шенията в човешкото обще-
ство, навярно има достатъч-
но основания за появата си и 
„причини” за съществувание-
то си през цялата полити-
ческа история. В този сми-
съл тя е една „историческа 
необходимост”. Само подле-
цът обаче би могъл да заклю-
чи а ла Хегел: „Всичко същест-
вуващо е разумно!” Нататък 
остава само една стъпка до 
апологията на човекоядство-
то, с цялата последвала го 
историческа гадост, от роб-
ството и инквизицията до 
крематориумите, ГУЛАГ или 
ежегодната гладна смърт на 
100 милиона човека в перифе-
риите на нашето „общество 
на консумацията”.

» » » продължава на страница 5



декември 2018, брой 12 5

Още от детска и учениче-
ска възраст съм се възмуща-
вал от поведението на кон-
трольорите. Спомням си, бях 
7-8 годишно дете, когато 
един нагъл контрольор ме за-
плаши, че ще ме заведе в ми-
лицията, защото нямах би-
летче… През годините и с въз-
растта възмущението ми се 
е превръщало в ярост, на мо-
менти даже и в омраза. Всъщ-
ност проблемът се дължи на 
системата, зад която стоят 
нечистоплътните интерес-
ни на политически и икономи-
чески групировки. Наричам я 
„транспортна мафия”, а кон-
трольорите са дребните пи-
онки в тази игра.

Идеята за Инициативата 
за свободен и безплатен град-
ски транспорт се роди преди 
години. Всъщност сред анар-
хистическите среди тази 
идея не е нова. Въвеждането 
на „безплатен” транспорт 
във все повече градове в Евро-
па и света е реалност. Дори 
в „меката” на световния ка-
питал и банкерство Люксем-
бург от лятото на 2019 г. 
транспортът ще бъде без-
платен. Колкото до положе-
нието в София, след години на 
проучване и анализи не беше 

трудно да стигнем до извода, 
че реално градският транс-
порт се финансира чрез на-
шите данъци, а БИЛЕТЪТ Е 
КРАЖБА!

Какви хора се включват 
в инициативата?

Гражданска инициатива за 
свободен градски транспорт 
(ГИСГТ) е отворена за всич-
ки граждани. Обединяват ни 
принципите на пряката демо-
крация и разбирателството, 
нямаме йерархия или финанси-
ране, нито политически ам-

биции. Не приемаме мнение-
то на някои граждани, че „ци-
ганите не плащат, а ние пла-
щаме за тях”. Подобна пози-
ция е преднамерена и расист-
ка. Между нас има хора, които 
никога не си купуват или ряд-
ко си купуват билети, както 
и такива, които го правят. 
Въпрос на личен избор, а и не 
всеки има куража ежедневно 
да се конфронтира с гангсте-
рите от ЦГМ.

Кога положихте нача-
лото? Какви са основните 
средства, с които се бори-
те?

Преди около 6 години на-
правихме първата презента-
ция по темата в Социален 
център „Аделанте”. Интере-
сът беше значителен, тогава 
още не бяхме сигурни в теза-
та си. През следващите годи-
ни стигнахме до убеждение-
то, че „Билетът е кражба”.

Към този момент основна-
та платформа, която използ-
ваме, е Фейсбук страницата 
ни „Свободен градски транс-
порт”, досега сме генерирали 
около 3400 харесвания и по-
следователи. Тонът и езикът, 
които ползваме, са твърди и 
безкомпромисни, това се ха-
ресва на хората и ни различа-
ва от разноцветните НПО-

БЕЗ БИЛЕТ

За свободен градски транспорт
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Според анархистическото виждане 
ползването на градския транспорт не 
е услуга, а право. Транспортът, както и 
останалите комунални услуги, трябва 
да бъдат под пряк граждански контрол, 

а пазарните и бизнес интереси да 
бъдат отхвърляни

ТЕОРИЯ

Критика на историческия разум
След като бандата нарас-

не до размер, който налага 
„разделение на труда” между 
нейните членове, и съответ-
стващата му поява на ин-
ституциите, тогава започ-
ва хилядолетната полити-
ческа история на вида Homo 
Sapiens, която се състои в 
консолидиране на държавна-
та власт, нейното трайно 
упражняване, разширение, 
смяна на формите, централи-
зация и децентрализация, дес-
табилизация и крах, упадък и 
смърт.

На дъното на тези проце-
си и промени стоят социал-
ни борби. Борби на класи или 
борби вътре в класата, коя-
то господства. Борби за или 
против държавната власт, 
за ликвидиране на богоизбра-
ната класа и нейната „тояга”, 
на господството и паразити-
зма или за тяхното установя-
ване и утвърждаване. В исто-
рията тези борби са водили 
и водят само до смяната на 
формите във властването 
на човек над човека. Основ-
ните форми на това власт-
ване са две: диктатура и де-
мокрация или централизъм и 
децентрализация във власт-
та на паразитите върху об-
ществото.

Разликите в тези две фор-
ми на властта се съпътст-
ват от различната степен 

на концентрация и центра-
лизация на собствеността, 
която от своя страна е само 
една от проявите на власт-
та. Концентриращите се 
власт и собственост си вза-
имодействат като зъбчати 
колела. В основата на концен-
трацията и централизация-
та стои конкуренцията. На 
какво се дължи последната: 
на инстинкти за самосъхра-
нение, на социалноикономи-
чески причини, на идеологиче-
ски подбуди или на ненасит-
ните и несрещащи препят-
ствие апетити на бандата 
и нейния главатар? Въпроси, 
които оставяме открити.

Хобс казва, че човек за чо-
века е вълк, а Александър Зи-
новиев (писателят) „обясня-
ва” процеса със „законите на 
комуналността”. За Хегел 
това са превъплъщения на 
абсолютния дух, а за маркси-
стите – резултати на… „ис-
торическата необходимост”.

В човешката история дик-
татурата в различните 
си предрешения е далеч по-
преобладаващата форма на 
власт в различните цивилиза-
ции. Последната от тях – ка-
питалистическата – започ-
ва и ще завърши своята ис-
тория също с диктатура. Де-
мокрацията, от Атинската 
до Американската, е форма 
на власт, която се появява в 
отделни острови, за сравни-
телно кратки периоди. Ней-

ните особености, същност 
и отлики от диктатурата 
ще бъдат разгледани в ста-
тии за нашата политическа 
история, обхващаща десети-
летията между три поред-
ни освобождения, през които 
народната тълпа влачи свое-
то мизерно, прекъсвано от 
преврати, съществувание. В 
останалите периоди ние се 
сблъскваме постоянно с дик-
татурата, с едноличната 
власт и със стремежите да 
се превърне в наследствена, 
независимо от нейната мо-
нархична или републиканска 
опаковка.

Отново оставяме откри-
ти за размишление ред въ-
проси:

Кои са „причините” или „за-
коните” на кристализиране 
на властническата йерархия 
от бандата, на установява-
не на едноличната или колек-
тивна власт в робовладел-
ските империи, в абсолютни-
те монархии, източните дес-
потии, националсоциализма, 
или накратко – в „реалния со-
циализъм” и глобализма?

Защо твърде често гос-
подстващата класа делегира 
своята власт на един, отказ-
вайки се от мисълта и воля-
та си, стига да бъдат съхра-
нени привилегиите и интере-
сите ґ?

Защо всяка „революцион-
на” смяна на властта води до 
диктатура?

И най-после, каква е ролята 
на подчинението или верно-
поданичеството при устано-
вяване и поддържане на дик-
таторската власт?

Тук само отбелязваме, че 
диктатурата, освен лична, 
може да бъде и колективна: 
на една каста, хунта, партия. 
В този случай при установя-
ването на властта са допус-
тими – дори стават неиз-
бежни – някои „демократични” 
процедури, макар че взелият 
временно властта се стре-
ми винаги да я превърне в до-
животна. Освен това дикта-
турата, т. е. безразделното 
и неограничено господство 
на властника, може да има 
различен обхват. Илюстра-
ции за това намираме нався-
къде: от вождовете на све-
товните империи до селски-
те деребеи. Разбира се, един 
иманентен закон във фауна-
та на властниците е поглъ-
щането на по-дребните риби 
от по-едрите.

През хилядолетната исто-
рия на българския феодализъм 
политическото насилие, кое-
то марксистите наричат 
„извъникономическа принуда”, 
се разгръща в две направле-
ния:

Децентрализаторско, при 
което всеки дребен феодал 
става „автономист” и търси 
своята и на бандата си неза-
висимост от по-едрите раз-
бойници, и

Централистично, чийто 
краен и последователен израз 
е абсолютната монархия или 
„пролетарската” диктатура.

Тези две тенденции в орга-
низирането на политическа-
та власт, в българското фе-
одално общество (и не само 
в него) се разгръщат на фона 
на разнороден етнически със-
тав, религиозен, социален и 
вътрешнополитически жи-
вот, в потока на „междуна-
родни” събития, които моде-
лират действията, рефор-
мите, законите, войните или 
мирните договори. Те правят 
политиката на българските 
владетели да изглежда про-
тиворечива, заплетена, не-
разбираема и „опосредства-
на”. В нея „херодотите” про-
дължават да търсят различ-
ни идейни, верски, социални, 
народностни и тям подобни 
подбуди, докато всичко това 
са само различни методи и 
средства, с които феодали-
те – от копана и „къмета” до 
приятеля на Тангра в Плиска 
или генералния партиен се-
кретар в София – преследват 
винаги една и съща, проста 
като Колумбовото яйце цел: 
да се задържат върху гърба 
на народа, превърнат в мага-
решки гръб, за по-дълго време 
и върху по-голям парцел, кое-
то е единственият валиден 
критерий за величие в света 
на реалната политика. •

Феранте Пала
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За свободен градски транспорт
та, които претендират, че 
са изразители на „граждански 
позиции”. През 2016 г. направи-
хме документален филм „Сво-
боден градски транспорт е 
възможен”, който може да се 
види в YouTube.

Какво сте постигнали 
дотук?

През изминалите години, 
особено след повишаването 
на цената на еднократно пъ-
туване с 60%, станахме по-
пулярни. Допреди 5-6 години 
почти всичките ми познати 
гледаха с насмешка на идеята 
за безплатен градски транс-
порт, а сега по темата вече 
се говори открито.

Затова помогнаха и акци-
ите на различни групи в Со-
фия, които разлепяха листов-
ки и лепенки. През лятото на 
2017 година, в превозни сред-
ства на градския транспорт 
се появиха листовки, уведомя-
ващи гражданите, че транс-
портът през м. август ще 
бъде безплатен. Медиите, об-
щината и ЦГМ отрекоха ис-
тинността на това. Не зна-
ем кои са организаторите на 
това действие, но фактът, 
че се случва, ни кара да вярва-
ме, че все повече хора прием-

ат идеята за безплатен град-
ски транспорт.

Какви акции планирате в 
близко бъдеще?

В близките седмици ще 
пуснем сайта http://www.
freetransportbg.com. Междувре-
менно ще продължим с акции-
те по информиране на съграж-
даните ни чрез позиви, лис-
товки и стикери. По-случай 
2 март – Международен ден 
на безплатния градски транс-

порт – планираме организира-
нето на протест, придружен 
с артистични прояви.

Мислите ли, че можете 
да спечелите скоро борба-
та? Исканията, които сте 
поставили, могат ли да бъ-
дат реализирани без ради-
кална промяна в цялото об-
щество?

Както по-рано споменах, 
в международен аспект има 
промяна в манталитета за 

ползването на „безплатни” ус-
луги. Доскорошното убежде-
ние, че „безплатен обяд няма”, 
започва да се променя. Над 
400 града по света са въвели 
безплатно ползване на град-
ски транспорт. Тенденция-
та нараства във все повече 
европейски страни: Полша, 
Франция, Германия. В естон-
ската столица Талин транс-
портът е безплатен за всич-
ки регистрирани жители на 

града от 2013 г. Ежегодно се 
организират конференции по 
темата. Участниците са пра-
вителствени и неправител-
ствени организации, лекто-
ри са известни доценти от 
водещи европейски универси-
тети, защитници на човеш-
ките права и граждански ак-
тивисти, сред които мнозина 
анархисти.

Според анархистическото 
виждане ползването на град-
ския транспорт не е услуга, а 
право. Транспортът, както и 
останалите комунални услу-
ги, трябва да бъдат под пряк 
граждански контрол, а пазар-
ните и бизнес интереси да бъ-
дат отхвърляни.

В България транспортът е 
в ръцете на мафията от му-
тренски групировки, които 
чрез политическите си мари-
онетки са узурпирали всички 
комунални услуги: транспорт, 
електрификация, топлофи-
кация, сметосъбиране, водо-
снабдяване и др.

За да вземат под собствен 
контрол тези „услуги” и ги пре-
върнат в „право”, на независи-
мите граждански организации 
и свободомислещите гражда-
ни предстои дълга и трудна 
борба. Тази борба е срещу ма-
фията, тази борба е за наши-
те права. •
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Призив за свободен градски транспорт
ЗА СВОБОДЕН, 
НАПЪЛНО СУБСИДИРАН 
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
БЕЗ КОНТРОЛЬОРИ И 
ТАКСУВАНЕ 

Градският транспорт е гръб-
накът на големия град. За да 
функционира в интерес на 
гражданите, той трябва да 
бъде под техен контрол. В Со-
фия градският транспорт е 
под директния контрол на гру-
пировки със съмнителна ре-
путация, макар и формално 
да се управлява от Столичен 
общински съвет. Чрез „Цен-
тър за градска мобилност” 
ЕАД (ЦГМ), дружество, соб-
ственост на Столична общи-
на, ежегодно биват източва-
ни десетки милиони левове. 
Превозвачите получават око-
ло 3,00 лв. на км/пробег при 
пазарна цена от 1,80 лв. км/
пробег, което изкуствено за-
вишава цената на градския 
транспорт. Допускаме, че 
тези средства отиват в каси-
те на бизнес групировки, свър-
зани с политическите партии.

Данните от годишния фи-
нансов отчет на ЦГМ за 
2017 г. са: приходи от общин-
ски и държавни субсидии (око-
ло 130 млн. лв.), а приходите 
от продажба на карти и або-
наменти са около 116 млн. лв. 
или общо 246 млн. лв. Цялата 
сума на транспортната зада-
ча е 180 млн. лв. Остатъкът 
от 66 млн. лв. е сумата, коя-

то ЦГМ прибира, за да поддър-
жа системата за контрол и 
таксуване. При заплащане към 
транспортните оператори 
според пазарните цени на ки-
лометър пробег и премахва-
не на системата на таксува-
не, сумата от съществуващи-
те общински и държавни суб-
сидии от 130 млн. лв. ще бъде 
достатъчна за покриване на 
транспортната задача.

Реалната ситуация е, че 
столичани заплащат два 
пъти за една и съща услуга: 

ВЕДНЪЖ ЧРЕЗ ДАНЪЦИТЕ СИ, 
ВТОРИ ПЪТ ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛ-
НО ТАКСУВАНЕ В ГРАДСКИЯ 
ТРАНСПОРТ. Всички карти и 
билети за градския транс-
порт са кражба!

Транспортната политика-
та на Столична община през 
последните десетилетия, ре-
дом с презастрояването на 
града и изсичането на лесо-
парковете, е пълен провал. Ин-
тересите на обществото са 
продадени в интерес на гру-
па строителни предприема-

чи и петролни олигарси. Ин-
вестирани са десетки мили-
арди левове в строеж на ме-
тродиаметри, нови булевар-
ди, кръстовища на две нива. 
Унищожени са съществуващи 
трамвайни трасета, перио-
дичността на транспортни-
те средства е увеличена, ре-
дом с цената на картата за 
еднократно пътуване. Полз-
ването на градски транспорт 
стана лукс за гражданите, а 
терорът, наложен от контро-
льорите на търговското дру-

жество „ЦГМ” ЕАД, е ежедне-
вие. Резултатите са още по-
големи задръствания, отро-
вен въздух и тотална коруп-
ция. Нивата на замърсявания 
с прах в дадени периоди през 
годината са „опасни” и „отров-
ни”, водещи след себе си хиля-
ди случаи на белодробни и ра-
кови заболявания.

Липсва реално гражданско 
участие във взимането на ва-
жни решения и справедливо 
разпределение на бюджети-
те. Повечето от НПО и други 
организации, които „предста-
вляват” гражданското обще-
ство, са свързани с властта 
или лица с откровени полити-
чески и властови амбиции.

От няколко години Граждан-
ска инициатива за свободен 
градски транспорт публикува 
данни за схемата по източва-
не на публични средства и без-
смислието от принудително-
то таксуване. Примерите за 
злоупотреби, грабеж и наси-
лие от страна на контрольо-
рите са безкрайно много, а за-
конността на действията им 
е съмнителна.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА:

Въвеждане на свободно, без-
таксово и целогодишно полз-
ване на градски транспорт в 
София като една от мерките 
срещу замърсяването на въз-
духа и задръстванията;
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Призив за свободен градски транспорт
Оптимизиране и модерни-

зиране на съществуващите 
линии на градски транспорт, 
възстановяване на закрити и 
строеж на нови трамвайни и 
тролейбусни трасета. Създа-
ване на електробусни линии 
от минибусове, които да об-
служват малките квартални 
улици;

Възстановяване на Около-
връстната градска железни-
ца, вътрешноградските гари 
и изграждане на бързи желе-
зопътни връзки на София със 
следните крайни гари: Радо-
мир, Костенец, Лакатник, 
Елин Пелин, Драгоман, Коприв-
щица, Банкя…;

Изграждане на множество 
безплатни паркинги – буфер-
ни и квартални, в близост до 
метростанциите, вътрешно-
градските гари и трамвайни-
те трасета и ограничаване 
ползването на автомобили в 
града;

Спиране на индустриално-
то замърсяване и изгаряне на 
отпадъци, както и огранича-
ване придвижването на дизе-
лови автомобили в града.

Изграждане на мрежа от 
нормални велосипедни алеи 
и възможност за безплатен 
превоз на велосипедите чрез 
градския транспорт;

Задълбочаване на демокра-
цията чрез въвеждане на све-
товната практика за пряко 

участие на гражданите в при-
оритизирането, обсъждането 
и гласуването на разпределе-
нието на градския бюджет;

ТЕЗИ НАШИ ИСКАНИЯ НЕ 
МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ 
БЕЗ:

Незабавно закриване на Об-
щинско търговско дружество 
„ЦГМ” ЕАД, разследване на ця-
лата му дейност и неговите 
ръководители, и създаване на 
нетърговска организация под 
пряк граждански контрол, коя-
то да управлява транспорт-
ните нужди на София

Лустрация на всички досе-
гашни членове на СОС, кмето-
ве и зам.-кметове;

Референдум за въвеждане 
на напълно субсидиран град-
ски транспорт без таксуване 
в София;

Подпомагане на развитие-
то на пряката демокрация 
чрез създаване на обща плат-
форма от взаимосвързани 
квартални събрания и онлайн 
приложение за равноправен де-
бат между гражданите, прио-
ритизиране на проблемите и 
гласуване за решения.

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме граждани с високо са-
мосъзнание и съвест, отдали 
се на каузата да се борим за 
един по-добър живот. Част от 
тази борба е за свободен и на-

пълно достъпен транспорт в 
градската джунгла. Напълно 
сме наясно, че, заставайки зад 
тази кауза, се конфронтираме 
с престъпната организация на 
гангстери, политически и ико-
номически групировки. Ние ня-
маме определена структура, 
нито шефове или финансира-
не.

Нашето мото е Не прего-
варяме с терористи! •

Свободен градски транспорт

ЧЕРНА ГОДИШНИНА

Дискусия и изложба по повод 16 декември
16 декември е черна дата за анархисткото движение в Бъл-
гария. През 1948 г., точно преди 70 години, тоталитарни-
ят болшевишки режим в България реализира най-мащабна-
та наказателна акция срещу инакомислещите хора в стра-
ната – за една нощ са арестувани над 600 анархисти, мъже 
и жени, които се разпращат по арести и след това в тру-
дови лагери и затвори.

По случай годишнината инициативата „100 години ФАБ” 
организира дискусия и изложба на тема „Болшевишкият 
терор срещу анархистите в България”. Изложбата включ-
ва архивни исторически снимки и материали.

Говорителите, които представиха темата, са Георги 
Константинов, Костадин Зяпков, Владимир Пенев и Лъче-
зар Кръстев. Константинов и Зяпков са съвременници на 
събитията от 1948 г., самият Константинов е оцелял след 
„душегубките”, както анархистите наричат трудовите 
лагери по времето на болшевишката диктатура. Лъчезар 
Кръстев е историк и един от малкото изследователи на 
анархизма в България. Владимир Пенев живо се интересува 
от темата и я проучва от години. Историите, които бяха 
разказани, някои от първо лице, накараха присъстващите 
да настръхнат, но също така да преосмислят идеите и ка-
узите, които защитават.

Събитието, уникално по рода си, събра много хора, въпре-
ки виелицата и натрупалия сняг, което показва, че има ин-
терес към една умишлено потулвана истина, към новата 
история на България, за която няма да прочетете в учебни-
ците и да чуете по новините. Костадин Зяпков ясно изрази 
политиката на партийните функционери по онова време: 
„Те не искаха да се говори дори лошо за нас [анархистите]. 
Искаха изобщо да не се говори за нас.”

Очаквайте скоро видеоматериал от дискусията. Следе-
те за новини и събития, свързани с инициативата „100 го-
дини ФАБ” на fab100.anarchy.bg. •

СМ
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Швейцарски математик изяснява кой управлява света
Швейцарският математик Джеймс 
Глатфелдер подхожда към въпроса 
за заговора от строго математи-
чески позиции. Той построява кар-
та на отношенията на власт и 
контрол в глобалната икономика 
и стига до извода, че съвременни-
ят свят страда от „блокиране” на 
контролните механизми и че бро-
ят на субектите, които фактиче-
ски контролират 80% от светов-
ната икономика, не надвишава ня-
колкостотин души, както се вижда 
от неговото интервю.

Наистина ли стигате до за-
ключението, че светът се 
управлява от малка група 
хора? В едно от своите из-
казвания посочвате число-
то 737…

Да, стигнах до заключение-
то, че светът се управлява 
от 737 акционери. Искам да из-
ясня какво означава това. За-
почнах с изучаването на слож-
ни системи с математиче-
ски методи. Можем например 
да изградим математически 
модел на ято прелетни пти-
ци. Бях изумен, че изследваме 
сложни системи в простран-
ството или в организацията 
на молекулите, а нямаме пред-
става как работи нашето об-
щество. Тогава решихме да за-
пълним тази празнина. Изходи-
хме от общоприетата теза: 
властта в световната ико-
номика принадлежи на транс-
националните корпорации. В 
света има 43 хиляди такива 

корпорации. След това изгра-
дихме схема, съдържаща ак-
ционерите на тези корпора-
ции. В резултат получихме мо-
дел, който включва около 600 
хил. собственици и повече от 
един милион „собственически” 
отношения. Това е ядрото на 
световната икономика – тук 
се определят всички основни 
икономически процеси.

600 000 обаче е много го-
ляма цифра. Нещо повече, 
тя включва не само реални 
хора, но и организации, кои-
то притежават други ор-
ганизации. Това не е шоки-
раща истина за света, кой-
то се контролира от таен 
клуб.

Тук стигаме до математи-
ка от друго ниво – математи-
ката на контрола. Отношени-
ята на контрол и власт са из-
общо не са разпределени рав-
номерно между тези 600 хи-
ляди субекта. Идеалният мо-
дел на всяка сложна система – 
това е мрежата. Разработи-
хме модел на „глобалната кор-
поративна мрежа за контрол” 
под формата на кълбо с мно-
го взаимосвързани точки. В 
някои от точките на такова 
кълбо има много повече линии, 
отколкото в други. Тези възли 
имат непропорционално го-
лям ефект върху функциони-
рането на цялата система.

За да контролира даде-
на компания, акционерът не 
трябва да притежава 100% 

от нейния капитал. Всеки 
знае, че за пълен контрол над 
организацията е достатъч-
но да притежаваш 50% от ак-
циите ґ. По „принципа на ма-
трьошките” обаче можем да 
контролираме една органи-
зация, която ще контролира 
друга и т. н. Отношенията 
на контрол могат да се срав-
нят със задръстванията в ме-
гаполиса. Колите циркулират 
по улиците, но на някои места 
се образуват задръствания, 
които създават условия за 
упражняване на огромен кон-
трол върху движението. В съ-
щото време и самата сфера 
на транснационалните ком-
пании е неравномерна: 36% 
от компаниите получават 
95% от всички печалби. Ако 
проследим всички тези от-
ношения на контрол, ще полу-
чим цифрата от 737 водещи 
акционери, които контроли-
рат 80% от стойността на 

транснационалните корпора-
ции.

Това означава ли глобал-
на конспирация и че све-
тът се управлява от група 
финансови олигарси?

Не мисля, че тук можем да 
говорим за заговор. Сигурен 
съм, че това е същност на 
системата. Тази концентра-
ция не възниква отгоре надо-
лу, а отдолу нагоре – като по-
следица от фундаменталните 
закони на нашата икономиче-
ска система, които водят до 
нарастваща концентрация и 
централизация на ресурсите 
в ръцете на един много тесен 
елит.

Какво следва от това? 
Може би така е устроена 
всяка социална система?

До известна степен, да. 
Във всеки случай такива сис-
теми са често срещани в при-
родата и в обществото. Ако 
вземете ято птици, древно 
племе или Римската империя, 
ще видите едно и също нещо 
навсякъде. Това е огромна пе-
риферия, където елементи-
те (в социалните системи – 
това са хората) са слабо свър-
зани помежду си, и едно тясно 
ядро, в което всички елемен-
ти са много тясно свързани и 
контролират цялата систе-
ма. Това са няколко аристокра-
тични семейства или няколко 
от най-мощните държави в 
системата на международни-
те отношения. Проблемът е 

в относителните размери на 
системата и това ядро. Кол-
кото по-малко е ядрото и кол-
кото по-тесни са връзките в 
него, толкова по-малко ста-
билна е системата, толкова 
по-лесно е да се извади от рав-
новесие, особено ако ядрото е 
в криза. Това е както в авто-
ритарната държава, където 
цялата власт е в ръцете на 
тясната каста на „избраници-
те”.

И това прави ли светов-
ната икономика нестабил-
на?

Изграждайки нашият модел 
на корпоративен контрол, ние 
стигнахме до още по-впечат-
ляващи заключения. В сърце-
вината на тези 737 субекта 
има още по-малък център от 
около 150 свръхмощни акцио-
нери, които заедно контроли-
рат 40% от собствеността 
на глобалните корпорации! Ця-
лата огромна световна иконо-
мика се контролира от тези 
стотина собственици на све-
та. Такава система не може да 
бъде устойчива. Възможната 
продължителна глобална кри-
за ще бъде преди всичко кри-
за на това ядро. Във всеки слу-
чай неговата роля   се нуждае 
от безпристрастно изследва-
не. Ние никога няма да разбе-
рем настоящите си проблеми, 
докато не проучим модела на 
контрол, който съществува в 
нашето общество. •

в. Коммерсантъ

Цялата 
световна 
икономика се 
контролира от 
тези стотина 
собственици
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Малатеста: Анархия и насилие
Анархия означава отсъствие 
на насилие, отсъствие на гос-
подство на човек над човека, 
отсъствие на налагане сила-
та на волята на едни над во-
лята на други. „Анархия”, то-
ест общност от свободни 
солидарни братя, гарантира-
ща максимум свобода за раз-
витие и възможност за щас-
тие, може и е длъжна да въз-
тържествува само при съгла-
суването на интересите, при 
доброволната взаимопомощ, 
при любовта и уважението, 
взаимната търпимост и до-
бронамереност.

Несъмнено съществуват и 
други хора, и други учения, кои-
то като нас са искрено преда-
ни на общото благо. Ала това, 
което различава анархисти-
те от всички останали, е от-
вращението към насилието, 
желанието да се унищожи на-
силието, тоест грубата сила, 
съперничеството между хора-
та.

Бихме могли дори да кажем, 
че това, което най-силно от-
личава анархистите, е идеята 
да бъде унищожен жандармът, 
идеята да се премахне използ-
ването на груба сила, законна 
или не, като мярка за поддър-
жане на обществения ред. То-
гава, може да се попита, защо 
в борбата срещу политико-со-

циалните учреждения, призна-
ти от анархистите за поти-
снически, анархистите са пре-
възнасяли и прилагали, превъз-
насят и прилагат, когато мо-
гат, насилнически средства – 
не противоречи ли това на 
техните крайни идеали до-
толкова, че честните про-
тивници са мислели, а всички 
нечестни са се престрували, 
че мислят, че именно насили-
ето е отличителната черта 
на анархизма? Въпросът само 
изглежда труден, но на него 
може да се отговори с малко 
думи: за да може двама души 
да живеят в мир, трябва и два-
мата да го искат, но ако еди-
ният от тях упорства и за-
ставя със сила другия да му ра-
боти и да му служи, то заста-
веният, ако иска да запази чо-
вешкото си достойнство и да 
не бъде поробен, ще бъде при-
нуден да се противопостави 
със сила на насилието, незави-
симо от любовта си към мира 
и разбирателството.

Да предположим, че имате 
сблъсък с някакъв си Думини 
(убиецът на депутата-социа-
лист Матеоти). Той е въоръ-
жен, вие сте без оръжие; зад 
него има многочислена бан-
да, вие сте сам или с малци-
на; той е уверен в своята без-
наказаност, вие се тревожи-

те от възможността да дой-
дат жандармите, които ще ви 
арестуват, изтезават, ще ви 
тикнат в затвор за кой знае 
колко време. Кажете ми тога-
ва – може ли от това трудно 
положение да се излезе като 
изтъквате на Думини разумни 
доводи за справедливост, до-
брота, отстъпчивост?

Първопричината на всички 
злини, които са мъчили и про-
дължават да мъчат човечест-
вото, с изключение, разбира 
се, на зависещите от природ-
ните сили, е фактът, че хора-
та още не са разбрали, че сго-
ворът и братската взаимопо-
мощ са най-доброто средство 
за осигуряване на максимум 
блага за всички. По-силните и 
по-хитрите искат да подчи-
нят и експлоатират остана-
лите – подсигурили си преиму-
щество, те желаят да го запа-
зят навеки и създават всевъз-
можни репресивни органи, за 
да защитят превъзходство-
то си. Оттук и всички жесто-
ки борби, несправедливи злоу-
потреби и зверско потисни-
чество, с които е пълна исто-
рията – от една страна, а от 
друга – съпротивата. Който е 
искал да се освободи, е трябва-
ло със сила да се противопос-
тави на силата и с оръжие – на 
оръжието. Впрочем всеки, кой-

то е намирал употребата на 
насилие като напълно необхо-
димо и справедливо средство 
за защита интересите на кла-
сата или страната си, в също-
то време го е осъждал, чрез ня-
какви отвлечени морални нор-
ми, когато то е било в услуга 
на интересите на друга класа 
или страна, но в ущърб на не-
говите собствени.

Например в Италия, онези, 
които проповядват справед-
ливостта на войната за неза-
висимост и издигат мрамор-
ни и бронзови паметници в 
чест на Феличе Орсини (ита-
лиански националист, опитал 
се да убие френския импера-
тор Наполеон III), Обердан (мъ-
ченик на италианското обеди-
нение, организирал неуспешен 
атентат срещу австрийския 
император Франц Йосиф), кои-
то посвещават пламенни хим-
ни на София Перовская (една 
от ръководителките на „На-
родна воля”, непосредствена 
организаторка на убийство-
то на Александър II) или на дру-
ги чуждоземни мъченици, са съ-
щите, които нарекоха анархи-
стите престъпници, когато 
анархистите издигнаха иска-
ния за свобода и справедли-
вост за всички хора и откри-
то заявиха, че народното въс-
тание и бунтът на масите ще 

бъдат необходими, докато съ-
ществуват потисничество и 
привилегии.

Спомням си как по повод 
на едно от нашумелите анар-
хистки покушения, някои от 
видните лица на социалисти-
ческата партия, които току 
що се бяха върнали от гръцко-
турската война, гръмко заявя-
ваха, подкрепяни от „своите”, 
че човешкият живот е све-
щен и неприкосновен, дори в 
името на борбата за свобода. 
Явно животът на турците, 
ако целта е да се освободят 
гърците, беше изключение.

Нелогичност ли е това, или 
лицемерие?

Анархическото насилие е 
единственото, което има 
своето основание, единстве-
ното, което не е престъпно. И 
тук, разбира се, говоря за на-
силие с действително анар-
хистки характер, а не за този 
или онзи случай на сляпо и не-
разумно посегателство, при-
писвано на анархисти или из-
вършено от преследвани и 
доведени до крайно отчаяние 
анархисти, заслепени от об-
ществената несправедли-
вост, от своята мъка и мъка-
та на другите.

Истинно анархическото 
насилие е това насилие, кое-

» » » продължава на страница 9
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ПРОБЛЯСЪЦИ

Рецептата на Клаус Шваб
В два последователни броя 
представихме книгата на 
председателя на Светов-
ния икономически форум Кла-
ус Шваб „Четвъртата индус-
триална революция”. Показа-
хме как Шваб описва предсто-
ящите промени в днешния 
глобален свят, които застра-
шават позицията на „оформя-
щите” „световни лидери”, как-
то той предпочита да нари-
ча господстващото малцин-
ство. В този брой ще резю-
мираме рецептата за справя-
не с очакваните сътресения, 
която Шваб предлага на свои-
те читатели.

Последната глава от кни-
гата е озаглавена „Пътят на-
пред”. На автора се налага да 
се отдалечи от конкретика-
та и да се придържа към бла-
гопожелания и нищоговорене. 
Трябвало колективно да раз-
вием четири типа интели-
гентност – контекстуална, 
емоционална, духовна и физи-
ческа. Трябвало да работим 
заедно, за да преобразим тези 
предизвикателства във въз-
можности като активно и 
адекватно се подготвяме за 
последствията от тях. Све-
тът е бързо променящ се, хи-
персвързан, все по-сложен и 
по-фрагментиран, но все още 
можем да оформяме бъдеще-
то по начин, който е в полза 
на всички нас. Много трудно 
е да се намерят сред подобни 
приказки, открито предназ-

начени за надъхване на „лиде-
рите”, конкретни предложе-
ния. Очертават се обаче две 
тенденции.

От една страна, Шваб 
охотно подхвърля намеци за 
благотворителност. Напри-
мер повтаря „визионерите” 
като Илон Мъск и Сам Алт-
ман, че най-добрият начин за 
развитие на изкуствен ин-
телект ще бъде този, който 
има за цел да обогатява спо-
собностите на човека и да 
го подобрява, при това, таки-
ва възможности трябва да се 
предоставят на всички без-
платно. Също като тях оба-
че не намира за нужно да обяс-
ни кой ще сготви безплатния 
обяд и как богаташите ще ос-
танат такива, след като „ре-
шенията се вземат винаги в 
общ интерес”. С лекота ци-
тира Мартин Новак, профе-
сор по математика и биоло-
гия в Харвардския универси-
тет, че сътрудничеството 
е единственото нещо, кое-
то ще спаси човечеството. 
Ние тук ще припомним, че в 
модерните корпорации и вре-
менно наетите на минимална 
заплата чистачки се наричат 
„сътрудници по чистотата” и 
че сътрудничеството между 
бедни и богати беше основна 
доктрина на фашистките ре-
жими от миналия век.

В противовес на голите 
обещания за „безплатен обяд”, 
перспективите пред плате-

жоспособните и управлява-
щите са доста по-конкретни. 
В най-близко бъдеще може да 
се появят бебета, създадени 
по план на разработчиците, 
също може да бъдат направе-
ни и редица други изменения в 
характеристиките на чове-
ка – от премахване на гене-
тичните заболявания до подо-
бряване на когнитивните му 
способности. В резултат на 
това ще се сблъскаме с някои 
от най-мащабните морални 
и духовни въпроси, по които 
ние, хората, трябва да се раз-
берем. … Друг важен въпрос е 
потенциалът за предсказване 
на бъдещето, който притежа-
ва изкуственият интелект и 
устройствата, оборудвани с 
функции за самообучение. В съ-
щото време масите от хора 
ще стават все по-удобни за 
манипулиране: Разговорите 

лице в лице се изместват от 
общуването в режим онлайн 
и има опасения, че на цяло по-
коление млади хора, увлечени 
по социалните медии, ще бъде 
много трудно да слуша събе-
седника си, да поддържа зри-
телен контакт с него или да 
разбира езика на жестовете 
и тялото.

Няма конспирация. Не и в 
смисъла на някакво сборище 
на вещици, които кроят пла-
нове да управляват света. 
Шваб говори на хората, кои-
то вече управляват света 
и не го крият. Когато казва 
„ние”, той говори на цялото 
човечество, но в лицето на 
неговите „лидери”, които ре-
ално вземат решенията и оп-
ределят развитието му.

Нека заедно оформим бъ-
деще, което работи за всич-
ки, като сложим хората преди 
всичко, овластим ги и непре-
къснато си припомняме, че 
всички тези нови технологии 
са преди всичко инструмент, 
направен от хората за хора-
та. … Накрая, всичко опира 
до хора, култури и ценности. 
Трябва да работим здраво, за 
да се подсигурим, че гражда-
ните с различни култури, на-
ции и доходи разбират нужда-
та да се управлява четвърта-
та индустриална революция 
и предизвикателствата, кои-
то поставя пред цивилизаци-
ята. … Можем да използваме 
четвъртата индустриална 

революция да оформим ново 
колективно и морално съзна-
ние, основано на чувството 
за споделена съдба.

Щеше да звучи чудесно, ако 
не звучеше твърде познато. 
Откакто капиталистите за-
мениха монарсите на корми-
лото на властта, все се на-
мират доброжелатели, които 
призовават да „се обединим” 
в името на „общото благо” и 
да ги оставим да ни водят. 
Най-лошото е, че си вярват. 
Където ние намираме екс-
плоатация и потисничество, 
те виждат взаимопомощ и 
ред. За да запазят ролите си, 
от векове разиграват една 
и съща постановка, сменят 
само декора. Замениха „воля-
та на краля” с „благото на на-
цията”, а когато то се поиз-
търка, започнаха да говорят 
за „бъдещето на човечество-
то” и „правата на човека”. Си-
гурно утре биха се загрижили 
и за „нуждите на роботите”, 
само и само властта да оста-
не у тях.

Изглежда няма какво ново 
да предложат срещу задава-
щата се буря на „четвърта-
та индустриална революция”, 
освен загниващи лъжи, прето-
плени във фурната на новите 
технологии. Въпросът е дали 
ние, които сме в ролята на 
бед ните и безгласните, ще 
останем в нея, или ще поиска-
ме да съборим театъра. •

Наблюдател

Където ние 
намираме 
експлоатация и 
потисничество, 
те виждат 
взаимопомощ и 
ред

ЕРИКО МАЛАТЕСТА:

Анархия 
и насилие

то спира там, където свърш-
ва необходимостта от за-
щита и освобождение. То е 
смекчено от съзнанието, че 
отделно взетата личност 
малко или никак не е отговор-
на за наследственото си по-
ложение или това, създадено 
от средата; анархическото 
насилие е вдъхновено не от 
ненавист, а от любов; то е 
свещено, защото е устреме-
но към освобождението на 
всички, а не от това да за-
мени властта на другите със 
своята собствена власт.

Анархистите не са лице-
мери. На силата трябва да се 
отговори със сила: в сегаш-
ното трябва да се борим сре-
щу потисниците на днешния 
ден, утре – срещу потисни-
чеството, което ще се опи-
та да замени днешното. Ние 
искаме свобода за всички, за 
нас и нашите другари, а по 
същия начин и за нашите про-
тивници и врагове. Свободна 
мисъл, свободна пропаганда, 
свобода да работиш и живе-
еш по своему, ала не свобода-
та да унищожаваш чуждата 
свобода и да присвояваш тру-
да на другите. •

превод от руски
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Информатизация и девалвация на мненията
Информатизация (от англий-
ски: Informatization) – политика-
та и процесите по управление 
на устройството и развитие-
то на телекомуникационната 
инфраструктура. Процесът 
на информатизация е след-
ствие от развитието на ин-
формационните технологии и 
трансформацията на техно-
логичния, продуктово ориен-
тиран начин на производство 
в постиндустриалното обще-
ство.

Терминът намира широко 
разпространение в Русия и Ки-
тай.

Информатизацията е не 
толкова технологичен, колко-
то социален и дори културо-
логичен процес, свързан с про-
мените в начина на живот на 
хората.

Според руската версия на 
Гугъл: Такива процеси изис-
кват сериозни усилия не само 
от страна на властите, но и 
от цялото съобщество, полз-
ващо информационно-комуни-
кационните технологии и то 
в редица направления като 
премахване на компютърната 
неграмотност, формиране на 
култура на използване на но-
вите технологии и други. (б. 
прев.)

В годините на стремител-
на информатизация словото, 
в това число и печатното, 

се обезценява неимоверно. 
Словото се превръща в праз-
нодумство – слепени фрази, 
твърдения, мнения, заявления; 
многократното набъбване на 
броя на медиите безгранич-
но раздува информационно-
то пространство. В Новото 
време, предшествало индус-
триалната епоха (и тук вече 
не става дума за Среднове-
ковието), публично изказано-
то слово, а още повече – на-
печатаното е имало тежест. 
За него е трябвало да се носи 
отговорност. Дори съхраня-
ването на забранени книги е 
можело да доведе до смъртна 
присъда, а забранени са били 
почти всички дръзнали да кри-
тикуват обществения строй 
и религията. Притежаването 
на знания и владеенето на сло-
вото са били оръжие и приви-
легия на малцина.

С появата на средствата 
за масово осведомяване се 
променя и ситуацията със сво-
бодата на словото. Нараства 
броят на хората, които без-
наказано се изказват публич-
но, увеличава се количество-
то на разрешени за обсъжда-
не теми. Медиите имат все 
по-широк обхват, а с появата 
на интернет информатизаци-
ята на обществото става ла-
винообразна. Интернет – дос-
тъпен и сравнително евтин – 

дава възможност на мнозина 
жители на планетата да се 
изказват свободно и по вся-
какви въпроси, а също и да на-
мират всевъзможна информа-
ция, включително такава, за 
която преди 200 години без-
церемонно биха им отрязали 
главите.

Свободната информация е 
безусловен плюс за прогреса и 
развитието на обществото. 
В същото време тя има реди-
ца странични ефекти.

В условията на изобилие 
от информация, често с дос-
та ниско качество и далеч 
от фактологията, неизбеж-
но протича и обратният про-
цес – обезценяване на слово-
то, което е озвучено или напи-
сано в публичното простран-
ство, и задълбочаване на кри-
зата на доверие към всичко, 
което се съобщава в медиите 
и интернет. Болшинството 
журналисти не се чувстват 
отговорни за това, което го-
ворят, и доста често от те-
левизионните екрани се леят 
глупости. Болшинството 
блогъри не изпитват и мини-
мално чувство на отговор-
ност за нещата, които пи-
шат в постове и коментари, 
и не се замислят кое става и 
кое не става за писане, изказ-
ват мнения без анализ и здрав 
смисъл. Разбира се, 90% от 

пространството е запълнено 
от информация с развлекате-
лен характер, която няма ни-
какво отношение към полити-
ката и гражданската актив-
ност: кино, спорт, комедии, 
сериали, еротика, мистика, 
реклама, шоу…

Словото обаче е обезцене-
но и в сферата на политиче-
ската информация и най-вече 
тук води до повече от нега-
тивни последствия. Разногла-
сие от псевдомнения и псев-
доценности, с нищо необос-
новани съждения; ситуации, в 
които потребители на соци-
алните мрежи, на които липс-
ва базов набор от школски 
знания, съдят за глобални све-
товни процеси; многобройни 
поръчкови драсканици – нагла 
лъжа плюс тенденциозно по-
дбиране на фактите; глупави 
и кресливи сензации – цялото 
това немислимо натрупване 
на информационен боклук има 
двоен ефект.

Първо, читателят (зрите-
лят) се отучва да възприема 
знания с аналитичен харак-
тер и престава да възприема 
нещо по-сложно от примитив-
ни образи, вехти псевдофа-
кти и недомислени идеи. Ана-
лизът и системният подход 
му се струват скучни и безин-
тересни. Никой не чете ста-
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тии по-дълги от няколко хиля-
ди знака, никой не иска да гле-
да сюжети без гръмки анонси, 
дори там да се съдържа съ-
ществено важна информация. 
Опаковката започва да играе 
много по-ключова роля от съ-
държанието. Словото се под-
меня от образа, като при 
това губи стойността си (за 
процеса на подмяна на анали-
тичното рационално мисле-
не с образното, емоционално-
то – пише в един от трудове-
те си Алфредо Бонано).

Второ: обедняване на реч-
никовия запас, пошло опро-
стяване на всичко, което 
може да бъде опростено. При-
мери за проява са известни-
те „здр”, „лол”, личица, сърчица, 
емотиконите вместо думи и 
микрофразите в Туитър. Про-
блемът не е само в това, че 
далеч не всички могат да пи-
шат бързо, а че хората прос-
то ги мързи да изразяват и 
описват мислите и емоциите 
си, пък и мнозина не умеят да 
го правят. Опростява се ми-
сленето, опростява се реч-
та и фразата. Емоциите се 
схематизират и се вкарват в 
шаблон.

Трето, пъстрата инфор-
мационна джунгла се превръ-

ща в непреодолимо препят-
ствие за тези, които не уме-
ят или не успяват да си про-
правят път през гъстала-
ка от думи, образи и гледни 
точки към нещо, което при-
лича на истина. Трудността 
при избора на позиция е най-
ясно видима в сферата на по-
литиката. По всеки въпрос 
съществува огромен спек-
тър от мнения, повечето от 
които са в духа на гореописа-
ните. Авторитетни източ-
ници няма, а създаването на 
привидна „авторитетност” 
и „осведоменост” е по сили-
те на всеки мошеник. Дема-

гогията процъфтява, исти-
ната и лъжата се объркват с 
глупостта и апломба на огра-
ничени и примитивни интер-
нет-трибуни и повърхност-
ни журналисти. В резултат – 
при огромен брой хора, пре-
димно потребители на ин-
тернет, на мястото на по-
литическите възгледи се на-
станява сухият цинизъм на 
„Тома неверни”; навикът се 
присмива на всички и всич-
ко, расте недоверието в про-
яви на идеализъм и целенасо-
ченост, възпитава се презре-
ние към всякаква форма на со-
циална активност.

Не, това не е протестна 
позиция със скептицизъм към 
политиците, това е войн-
стващо безразличие под мас-
ката на „всичко разбирам, ама 
изобщо не ми пука”.

Не по-малко разпростра-
нена е и другата крайност – 
пълно отсъствие на полити-
чески възгледи, следствие от 
кашата в главите на хората. 
От такива люде често може 
да се чуе: „Ама кой знае как е 
наистина?”, „Вече не вярвам на 
никой и нищо” и тям подобни. 
Такъв е типичният резултат 
от изобилието на информа-
ция за човек, изгубен във вза-

имоизключващи се твърде-
ния, лъжи и сензации.

Словото девалвира и ста-
ва все по-сложно да убедиш 
някого в нещо – не защото е 
критично настроен, а заради 
разпространения цинизъм и 
непукизъм към всичко, което 
не касае тук и сега.

Думите стават все пове-
че, а достигането им до умо-
вете и сърцата на хората – 
все по-трудно. Всяка полити-
ческа идея често се стапя в 
развлекателната индустрия 
и шоубизнеса, конкуриращи 
се за човешкото внимание, и 
това особено много се отна-
ся за революционните, осво-
бодителни идеи, които вина-
ги са се опирали на висок мо-
рал и чувство за етичност.

Трябва ли да се борим с 
тези явления, да се опитаме 
да върнем ценността на сло-
вото, или трябва да прена-
строим идеите си на новата 
тоналност, като ги изразява-
ме повече с образи и емоции, 
отколкото с факти и доводи? 
Ще бъде ли такава перестрой-
ка в крак с времето, или ще 
бъде крачка към пропастта 
на деградацията, ведно с без-
умното потребителско об-
щество. Засега тези въпроси 
остават за мен отворени. •

Николай Дедок

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА
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Трябва ли да се борим с тези явления, 
да се опитаме да върнем ценността на 
словото, или трябва да пренастроим 
идеите си на новата тоналност, като 
ги изразяваме повече с образи и емоции, 

отколкото с факти и доводи? 

ЗА КАКВО СЕ БОРИМ

На нож с всичко съществуващо
Твърде млади сме, не можем 

да чакаме повече
Стена в Париж

Силата на въстанието е соци-
ална, а не военна. Въстанието 
не се определя от въоръжения 
сблъсък, а от това доколко па-
рализира икономиката. Въста-
нието се осъществява, като 
окупира местата за производ-
ство и търговия и ги унищо-
жава, в тържеството на сво-
бодната размяна, в отказа от 
задължения и социални роли. С 
една дума – въстанието прео-
бръща всичко. Нито една пар-
тизанска група, нито една ре-
волюционна организация, кол-
кото и ефективна да е тя, не 
може да се сравни с въстание-
то.

Защо? Защото въстанието 
е грандиозна очевидност: ни-
коя власт не може да поддър-
жа себе си без доброволната 
служба на онези, които под-
чинява на волята си. Бунтът 
вади на показ истината, че уг-
нетените сами са поддържа-
ли убийствената машинария 
на експлоатацията. Но стига 
толкова!

Взривът на социалната яр-
ост разкъсва паяжината на 
идеологиите, разкрива реал-
ното съотношение на сили-
те. Лъсва истинското лице на 
властта: политическа органи-
зация на пасивността. На свой 
ред въстанието демонстрира 
потенциала на колективното 

действие. От едната страна 
на везната е идеологията, от 
другата – въображението: по-
следното побеждава.

Угнетените разкриват 
сила, която винаги са прите-
жавали.

Илюзията, според която об-
ществото се самовъзпроиз-
вежда, изчезва. Хората се оп-
ълчват срещу конформистки-
те си навици. Въстанието е 
единственият случай, когато 
„колективността” престава 
да бъде мит, скриващ инди-
видуалното безсилие. Какво 
е капиталът, ако не съобще-
ство на доносници, съюз, от-
слабващ индивидуалната воля, 
общност, разделяща хората? 
„Социалната съвест” – вътре-
шен глас, който нашепва: „Дру-
гите се споразумяха…” Така ре-
алната сила на експлоатира-
ните бавно умира. Въстание-
то е процес на освобождаване 
на тази сила, заедно с това ра-
дост и риск за автономно би-
тие. Въстанието се случва в 
момента, в който колектив-
но осъзнаем: най-доброто, кое-
то можем да направим за дру-
гите, е да освободим себе си. 
В този смисъл революцията е 
колективно движение на инди-
видуална реализация.

Нормалността на работа-
та и „свободното време”, на 
семейството и консуматор-
ството убиват неистовата 
страст към свободата. Про-
мяната е невъзможна без ряз-

ко скъсване с навика на подчи-
нението. Ала въстанието ви-
наги е дело на малцинството. 
„Масите” са готови да ста-
нат инструмент на власт-
та или по инерция да приемат 
промяната. За бунтуващия се 
роб на властта това са запо-
ведите на шефовете (капита-
листически или революцион-
ни). Най-голямата самооргани-
зирана стачка в историята – 
май 1968 – включва едва една 
пета част от населението на 
страната.

От това не следва, че цел 
на въстанието е да вземе 
властта, за да ръководи маси-
те. Робското, пасивното от-
ношение не може да изчезне 
за няколко дни. Презрението 
към „масите” обаче не е рево-
люционно, а идеологично, то-
ест служи на господстващи-
те. „Хората на капитала” без-
условно съществуват, но ня-
мат ясно изразена „форма” и 
територия. Да се говори, че 
ние сме единствените бун-
товници сред морето покор-
ство е контрареволюционно, 
защото предрича края на иг-
рата, преди още да е започна-
ла. Ние можем единствено да 
твърдим, че не знаем кои са на-
шите съмишленици и че соци-
алната буря ни е необходима, 
за да ги открием. Днес можем 
да се опрем само на най-близки-
те си другари, но в разгара на 
въстанието кръгът приятели 
стремително се разширява и 

той трябва да бъде защитен 
с оръжие, защото върху трупа 
на въстанието се заражда ре-
акцията. Колкото по-грандио-
зен е бунтът обаче, толкова 
по-малко приложими към него 
са категориите на военното 
противопоставяне.

Ако говорим за оръжие, то 
най-полезното, което можем 
да сторим, е възможно най-
скоро да го направим безполез-
но. Ала този проблем ще оста-
не абстрактен дотогава, до-
като не стане въпрос за кон-
кретните отношения между 
революционери и експлоати-
рани. Твърде често револю-
ционерите твърдят, че се явя-
ват съзнанието на угнетени-
те и по-добре от самите тях 
знаят как да действат.

Така революцията се пре-
връща в партиен бизнес (в ле-
нинската версия – задача на 
професионалните революцио-
нери). Освободителното дви-
жение се отъждествява със 
своите „най-напреднали” отря-
ди, които след това завземат 
властта и се превръщат в но-
вите господари.

Съществува впрочем и дру-
га „революционна крайност”.

Под предлога на своята 
„неделимост” от социалното 
движение, пребиваващо в па-
сивност, отделни индивиди 
започват да отричат самата 
практика да се атакува, на-
ричайки я „старомодна въоръ-
жена пропаганда”. Така всичко 

приключва с едната „радикал-
на критика” и „революционна 
прегледност”. Животът е ни-
щожен, всичко, което оста-
ва, е теория. В подобен слу-
чай „революционерът” прина-
ся в жертва на пролетариата 
не своите „професионални 
действия”, а вече своята „про-
фесионална пасивност”. Още 
една лъжа и самозаблуда.

Капиталът ни трови и ни 
води по фалшиви пътища.

Той ни лишава от страст-
ното отношение към живота 
и ни натрапва собствените 
си интереси (пари, успех, праз-
нословие, технологии).

Остаряваме сред заблудени 
и преситени мъже и жени, без 
идеи и радост, ярост и сме-
лост, без изблици на смях и 
благородство.

Нашият живот не ни при-
надлежи и дори най-сериозно-
то разсъждение, което избяг-
ва тази констатация, е срам-
но. За да си върнем живота 
обаче, ни е необходимо мно-
го, необходимо ни е всичко. На 
първо място бунт, което зна-
чи: мисли и книги, ум и смях, 
проклятия и ритници, огън и 
дружба, любов и оръжие, от-
чаяние и самота, решимост 
и атака. Единственият ва-
жен въпрос е: как да съчетаем 
всичко това, за да се случи жи-
вотът. •

Аноним, 1998 г.
Сборник „На нож с всичко 

съществуващо”, Рига 2006 г.
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Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т  н а  Ф А Б :    www.anarchy.bg

с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ”  sm.a-bg.net

и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

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

0896 613 727

а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

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

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

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

1. Неизвестен извършител 400 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв

29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

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

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв
БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• На 01.12.1924 г. в София 

под редакцията на Хрис-
то Табаков започва да из-
лиза анархистическият 
вестник „Свободно дело”.

• На 02.12.1902 г. е роден 
анархистът Йордан Ан-
гелов Шопов, убит през 
1943 г. като ятак.

• На 04.12.1944 г. в София 
под редакцията на Георги 
Карамихайлов се подновя-
ва легалното издаване на 
вестник „Работническа 
мисъл” след десетгодиш-
на забрана. Скоро вестни-
кът е забранен отново.

• На 05.12.1908 г. в Разград 
под редакцията на Вър-
бан Килифарски започва да 
излиза вестник „Безвлас-
тие”.

• На 05.12.1924 г. при сраже-
ние с полицията в Злати-
ца загива анархистът Ми-
хаил Динчев Цицелков.

• На 07.12.1853 г. в Италия 
е роден теоретикът на 
анархизма Енрико Мала-
теста.

• На 09.12.1842 г. е роден 
Пьотр Алексеевич Кро-
поткин.

• На 11.12.1984 г. в София 
умира анархистът Тоне 
Василев, политически за-
творник по време на бол-
шевишкия режим.

• На 12.12.1995 г. в село Бал-
ван умира анархистът 
Христо Колев Йорданов – 
един от най-дългогодиш-
ните политически за-
творници и концлагерис-
ти при монархисткия и 
болшевишкия режим.

• На 13.12.1997 г. в село Чу-
ковец умира анархистът 
Георги Донев, концлаге-
рист от Белене.

• На 16.12.1848 г. са извър-
шени масови арести на 
анархисти в цялата стра-
на, след което над 600 
анархисти са въдворени в 
лагери.

• На 19.12.1862 г. в село Див-
дядово е роден Никола 
Стойнов, един от първи-
те български анархисти, 
учител, издател и редак-
тор. Участвал в основа-
ването на БЗНС.

• На 24.12.1895 г. умира ру-
ският писател и рево-
люционер Сергей Ми-
хайлович Кравчински – 
Степняк.

• На 30.12.1990 г. в Бургас 
умира анархистът Ганчо 
Бойчев

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 2019 СВОБОДНА  МИСЪЛ

НЯМА ДА ЗАБРАВИМ, НЯМА ДА ПРОСТИМ

10 години от убийството на Алексис
На 6 декември 2008 г. 15-го-
дишният Александрос (Алек-
сис) Григорополус е застрелян 
от полицаи в атинския квар-
тал Екзархия. Алексис пада 
покосен от куршума на дър-
жавните убийци, което пре-
дизвиква ураган от гняв в об-
ществото. Този инцидент не 
е случаен – умишленото убий-
ство е извършено в сърцето 
на квартал, който има голя-
мо значение както в истори-
чески план, така и в настоя-
щето, където потиснатите 
се организират и създават 
мощно съпротивително дви-
жение. Посланието на убий-
ството е ясно – да се теро-
ризира съпротивата, да се 
утвърди държавният тота-
литарен контрол, да се за-
души кипящото недовол-
ство срещу налаганата сис-
тема на експлоатация и по-
тисничество. Историята на 
Алексис е история на хиляди-
те убити бойци по цял свят, 
измъчвани и безследно изчез-
нали, попаднали в лапите на 
въоръжените пазачи на дър-
жавната власт.

В часовете, дните и сед-
миците след убийството на 
Алексис, множество хора, съ-

зрели в този акт своето соб-
ствено страдание от насто-
ящата система, излизат на 
улиците по света. Вълната 
от солидарност разбива из-
олацията и отчуждението, в 
които живеят потиснатите, 
и за пореден път пробужда 
идеята за свят без експлоа-
тация на човека от властта. 
Тази история, нашата исто-
рия, не е сбор от мъртви сим-
воли. Тя е основа за продължа-
ващата борба срещу пороб-
ването на хората от капита-
листическите експлоатато-
ри, техните държавни апара-
ти и армии.

В основата на всяка дър-
жава стоят тероризмът и 
насилието. Когато насто-
ящата политическа система 
губи своята легитимност, 
когато е изправена пред ре-
алната перспектива за масо-
во въстание, тя показва свои-
те нокти, става все по-жес-
тока, за да задържи власт-
та си. В тази продължаваща 
„криза” на политическата сис-
тема ние, потиснатите кла-
си, търпим удари по всички 
фронтове. Извършва се пъл-
но изкореняване на всичко, 
което работническото дви-

жение е постигнало досега с 
безброй борби и жертви, по-
строги закони срещу обедня-
ващото население, по-строги 
условия в затворите и сило-
ви репресии срещу опитите 
за бунтове там, тоталита-
рен контрол над публичните 
пространства, масови задър-
жания на мигранти, кримина-
лизиране на всички опити за 
съпротива. Ставаме свиде-
тели на изтезания и „случай-
ни” смъртни случаи в полицей-
ските управления, брутални 
побои и репресии срещу учас-
тниците в масови протести, 
съпроводени с използването 
на пластмасови и истински 
куршуми, както и с масови ар-
ести. Това е само част от мо-
зайката, която представлява 
държавният тероризъм.

Не забравяйте 6 декември! 
Държавата има интерес да 
унищожи нашата история, 
както и нас самите. Зато-
ва трябва да се борим, да за-
щитаваме своите социални 
пространства, местата, в 
които живеем. Само така ще 
можем да отвърнем на удара.

Няма да забравим, няма 
да простим! Нито крачка на-
зад! •
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