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АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

Как да 
превърнем 
синдикалната 
слабост в сила

Мнозина от нас са били изпра-
вени пред такава ситуация. В 
предприятието или фирмата, 
в която работим, има пробле-
ми, предстоят реорганиза-
ция, съкращения, идват увол-
нения, шефовете възнамеря-
ват да намалят заплатите и 
пр. Нещо трябва да се напра-
ви и да се окаже съпротива. 
Първото нещо, което идва на 

ум, е след разговор с колегите 
да се отиде в профсъюзния ко-
митет. Тук най-често е кра-
ят. В най-добрия случай секре-
тарят на Профкомитета ще 
се опита да „поговори” с ад-
министрацията или със соб-
ственика, а най-често няма, 
защото всички мерки вече 
са били договорени с профсъ-
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1 МАЙ

Какво е и защо празнуваме 
Първи май?
На 1 май 1886 г. в Чикаго по-
лицията стреля по работни-
ците, излезли на митинг с ис-
кане за 8-часов работен ден. 
След това, по изфабрикувано 
обвинение са екзекутирани 
работниците-анархисти Пар-
сънс, Шпис, Фишер и Енгел, а 
Линг умира в затвора. В па-
мет на тези „чикагски мъче-
ници” в целия свят започва да 
се чества денят на междуна-
родната солидарност на тру-
дещите се.

Солидарност е това, от 
което се нуждаем днес пове-
че от всякога. Собственици-
те на „фабрики, вестници, па-
раходи”, разчитайки на сила-
та на държавната машина, се 
опитват да ни разделят, да 
ни насъскат един срещу друг, 
за да могат да по-лесно да ни 
ограбят. Принуждават ни да 
се конкурираме помежду си за 
работните места и за по-из-
годна продажба на ръцете и 
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ЗАТВОРИТЕ В САЩ

Затворено общество
НОВА ФОРМА НА БЕЗЧОВЕЧНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ИЛИ Нњ ТИ „ПРАВА НА ЧОВЕКА”

От преводача: Докато ние 
умуваме над анатомията и 
физиологията на бъдещото 
свободно общество, амери-
канските господари на „сво-
бодния свят” копират решени-
ята на обикновения болшеви-
зъм и нацизъм и вече успешно 
практикуват „новия модел”.

В Съединените щати има 
почти 2 милиона затворници 
в частни и федерални затво-
ри. [Данните са от 2008 годи-
на, днес броят им е над три 
милиона.] Те са предимно чер-
нокожи и латиноамериканци 

и работят в различни индус-
трии за мизерно възнагражде-
ние. За индустриалните маг-
нати това е златна мина. Не 
е нужно да се тревожат за 
стачки, социални осигуровки, 
отпуски и почивки. Всички те 
са на пълно работно време, 
никога не закъсняват, нико-
га не са в отпуск по „семейни 
причини”. А ако не им се нрави 
заплащане от 25 цента на час 
(два долара на ден) и откажат 
да работят, ги вкарват в еди-
нични килии.
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мозъците си – и така да ра-
ботим в недостойни за чове-
ка условия, за грошове и дока-
то не станем непотребни на 
собственика.

Подложени сме на всевъз-
можни нови издевателски ре-
форми: отнемат ни последни-
те социални гаранции, удъл-
жават пенсионната възраст, 
така че по-голямата част от 
населението изобщо не сти-
га до нея, повишават данъци-
те, цените, сметките, път-
ните такси, унищожават об-
щественото образование и 
здравеопазването.

Управляващите все по-
открито и нагло ни се поди-
грават. Твърдят, че „държа-
вата не ни дължи нищо” и че 
трябва да останем „на хляб и 
зъби”.

На нас, хората на труда – 
работещи, студенти, пенси-
онери, безработни – е обяве-
на война „от горе”. За да ока-
жем достойна съпротива, 
трябва да се обединим в сво-
бодни организации на труде-
щите се по месторабота, 
учение и жителство, без по-

литически партии, лидери, 
началници и бюрократи.

В такива съюзи решенията 
се вземат равноправно от 
всички на общи събрания. Тези 
организации ще започнат да 
работят с преки действия, 
без партийни и профсъюз-
ни чиновници и без да се съ-
образяват с несправедливи-
те закони. Такива сдружения 
не само ще ни позволят да за-
щитим своите права и инте-
реси, но и да поемем курс към 
постигане на справедливо 
общество, основано на все-
общо самоуправление и прин-
ципа „от всеки според способ-
ностите, на всеки според по-
требностите”.

Не забравяйте: система-
та е страхлива. Страхува се 
дори от най-малките проте-
сти, ако участниците в тях 
са решени и готови да се бо-
рят. Езикът на стачките и 
протестите е единствени-
ят, който тя разбира.

Само в борбата ще спече-
лим правото си! •

Руска секция на 
Международната асоциация на 

трудещите се
1 май 2019 г.
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Какво е и защо 
празнуваме 
Първи май?

ТЯХНАТА БОРБА

Патриот е!
Неновина: Тълпи от рокери и 
футболни хулигани, предвож-
дани от Каракачанов и Джам-
базки, са пред строежа на 
незаконната 34-етажна по-
стройка на Артекс – „Златен 
век”. Протестиращата тъл-
па очаква багери и други сред-
ства за разрушаване на сгра-
ди, които още днес да събо-
рят незаконната постройка, 
която се строи заради връз-
ката между строителната 
компания и ПП ГЕРБ.

Ако лицемерието не беше 
присъщо за националисти-
те, тази новина можеше да 
бъде реалност. Уви, това не 
е така. Днешните национали-
сти никога не са имали сме-
лостта да се изправят сре-
щу силната част от обще-
ство, която мачка останали-
те. Националистите никога 
няма да тръгнат срещу по-
литическата класа и онези 
„бизнесмени”, които са я ку-
пили, защото са страхливци.

Всеки погром и протест в 
някоя ромска махала с т. нар. 
„незаконни постройки” показ-
ва техния страх от хората с 
реална политическа и финан-
сова власт, каквито сред-
ностатистическите роми, 
особено живеещите в таки-
ва постройки, очевадно не 
са. Националистите мълчат, 
когато излезе поредната но-
вина за кражба на ток, извър-
шена от някой голям хотел-
ски комплекс, но ако научат, 

че някой беден ром се е „вър-
зал” незаконно, веднага хва-
щат бухалките и тичат да 
раздават правосъдие. Нацио-
налистите винаги са готови 
да бъдат в услуга на власти-
мащите, а това, че днес си 
мълчат за скандалите с Ар-
текс и куп подобни, е абсо-
лютното доказателство за 
тяхното морално падение. 
Техният глас в обществото 
ни е напълно излишен и кон-
трапродуктивен.

Не се притеснявайте оба-
че, когато на хоризонта се 
появи поредната уязвима 
група – роми, бежанци, лгбт+ 
или някой друг малко по-раз-
личен – националистите ще 
изпълзят от дупките си и 
пак ще реват истерично, че 
родината ни е под някаква въ-
ображаема заплаха.

А политиците ни? Те от-
ново ще потриват ръце. Ще 
бъдат доволни, че някой за 
пореден път прилага древна-
та максима на управляващи-
те тирани – „разделяй и вла-
дей”. Патриотичният имидж 
помага на далаверите: небос-
търгачът на Артекс се казва 
„Златен век”; „Къщата на бук-
вите” (в която Цветан Цве-
танов има подарен ВИП апар-
тамент), е облицована с гла-
голица; в сайта на фирмата 
има снимки на архитекти, на-
влечени с тениски с шевици 
и т. н. •

Марто

ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ

Акция на гръцки анархисти
АТИНА, 15 май – РИА Ново-
сти. Гръцката анархистиче-
ска групировка „Рубикон” е по-
ела отговорността за напа-
дението срещу резиденция-
та на американския посланик 
в Атина Джефри Пайета и е 
публикувала видео.

Анархистите обясняват 
действията си като реакция 
на натиска на САЩ в случая 
по делото на терориста Ди-
митрис Куфодинас, осъден на 
11 доживотни присъди.

През нощта група от 10 
души на мотоциклети е стиг-
нала до резиденцията на по-
сланика, която се намира до 
американското посолство, и 
е хвърлила бутилки с черве-
на боя по стените. Послани-
кът на САЩ в Гърция Джефри 
Пайета заяви, че „унищожава-
нето на собствеността не е 
мирен протест” и настоява 
извършителите да бъдат на-
казани.

В изявлението си анархи-
стите наричат исканото по-
каяние от Куфодинас „изнудва-
не, използвано от буржоазни-
те власти, за да унижат по-
литическите си противници”.

„Натискът от страна на 
американското посолство 
няма да мине”, се казва в изя-
влението. В записа, публику-
ван на анархистическия пор-
тал, могат да се видят ня-
колко мотоциклета, които 
се придвижват до резиден-
цията. Хората са с мотоцик-

летни каски, хвърлят бутил-
ки с боя и димки в оградата, 
след което сядат на мото-
циклетите и си тръгват. Ви-
деото е направено с камера, 
монтирана на шлема на един 
от участниците в акцията. 
По-рано „Рубикон” е провела 
десетки акции срещу посол-
ства, организации и инсти-
туции.

Гръцкото външно минис-
терство осъди атаката и за-
яви, че компетентните орга-
ни вече предприемат всички 
необходими мерки за изпра-
вяне на извършителите пред 
правосъдието.

Гръцката прокуратура е 
отказала следващия отпуск 
на Куфодинас – лидер и главен 
екзекутор на „Революционна-
та организация 17 ноември”, – 

осъден на 11 доживотни при-
съди. Във връзка с това, леви-
те анархистически организа-
ции са провели серия от акции 
в негова подкрепа.

И преди това САЩ непрес-
танно са осъждали решение-
то на властите да дават раз-
решение за домашен отпуск 
на лидера на тази организа-
ция, чиито жертви включват 
петима служители на амери-
канската дипломатическа ми-
сия. „Революционната органи-
зация 17 ноември” е функцио-
нирала в Гърция през периода 
1975-2002 г. На нейна сметка 
са множество грабежи, екс-
плозии, убийства на 23 аме-
рикански, британски и турски 
дипломати и военни, на гръц-
ки политици и бизнесмени. По 
делото са осъдени 14 души. •
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Идеята за абсолютно неогра-
ничена свобода на словото в 
дигиталните платформи оп-
ределено е неприемлива по на-
чало. Още през деветнадесе-
тото столетие философът 
Джон Стюърт Мил приема, че 
определени ограничения са не-
обходими. Той дава примера, 
че е приемливо да напишеш 
във вестника, че „търговците 
на царевица докарват бедни-
те до глад”, но не е приемли-
во да крещиш точно същото 
пред разгневена тълпа, събра-
ла се пред къщата на търго-
вец на царевица. …

Няма да бъде трудно да при-
пишем вината за политиката, 
която не се вълнува от исти-
ната, само на цифровите тех-
нологии. Истината е, че хора-
та имат дълга и богата исто-
рия на използване на измама-
та за политически цели. Опи-
санието на Ричард Хофщатер 
от 1963 г. за „параноидния 
стил” в политическия живот – 
„настървено преувеличаване, 
подозрителност и фантазии 
за конспирации” – все едно е 
казано за днешното време.

Погледнем ли напред в бъде-
щето, вече ще сме разбрали, 
че една от основните цели на 
демокрацията е да освободи 
информацията и познанието, 
съхранени в умовете на хора-

та, и да ги приложи в полити-
ката. Ако се замислим обаче, 
изборите и референдумите 
не създават кой знае каква съ-
кровищница от информация… 
И това поставя въпроса: защо 
да управляваме на базата на 
една чавка в квадратче вед-
нъж на четири години?

Когато съберем накуп и син-
тезираме големи количества 
от наличните данни – давай-
ки еднаква тежест на инте-
ресите, предпочитанията и 
стойностите на всеки, – ще 
можем да създадем най-ясния 
и най-пълен портрет на общо-
то благо. При този модел по-
литиката ще може да се ос-
новава на несравнимо по-бога-
та и точна картина на нашия 
живот: какво правим, от как-
во имаме нужда, какво мислим, 
какво казваме, как се чувст-
ваме. Тези данни ще се акту-
ализират непрекъснато, в ре-
ално време, вместо да бъдат 
събирани веднъж на четири 
или пет години. На теория те 
биха позволили по-добра поли-
тическа равнопоставеност, 
тъй като ще бъдат събирани 
от всички поравно, а не само 
от политически активните. 
И данните не лъжат, твърди 
този аргумент – те ни показ-
ват каквито сме, а не какви-
то мислим, че сме.

Системите за машинно са-
мообучение са все по-способ-

ни да научават нашите въз-
гледи от това, което казва-
ме, и вече съществуват тех-
нологии за анализиране на об-
щественото мнение чрез об-
работка на популярните по-
зиции в социалните медии. 
Дигиталните системи вече 
предсказват индивидуални-
те ни възгледи с все по-голя-
ма точност. Алгоритъмът 
на Facebook например на база-
та на само 10 лайка вече може 
да предсказва позициите ни 
по теми по-добре от колеги-
те ни, на базата на 150 – по-
добре от членовете на семей-
ството ни, на базата на 300 – 
по-добре от съпругата/съпру-
га ни.

Логичният следващ въпрос 
е: каква роля ще играе за в бъ-
деще изкуственият инте-
лект в управлението на дела-
та човешки?

Ние все повече доверяваме 
на ИИ системи задачи с най-
висока важност и към които 
сме най-чувствителни. От 
наше име те търгуват сто-
ки и акции за милиарди дола-
ри, съобщават новините и ди-
агностицират смъртоносни 
заболявания. В близко бъдеще 
те ще шофират нашите коли 
вместо нас и ние ще разчита-
ме да ни докарат безопасно 
където трябва. Вече нямаме 
проблеми да поверяваме живо-
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Според списание Калифор-
нийски затворнически фокус 
„в историята на човечество-
то няма общество, което да 
е държало толкова много свои 
членове в затвора”. Цифрите 
сочат, че в затворите на Съ-
единените щати има повече 
затворници, отколкото във 
всяка друга страна – половин 
милион повече, отколкото 
в Китай, въпреки че населе-
нието на тази страна е пет 
пъти по-голямо от щатско-
то. Статистиката показва 
ясно, че в Съединените щати 
са 25% от лишените от сво-
бода в целия свят, а населе-
нието им е само 5% от све-
товното. През 1972 г. в Съе-
динените щати е имало по-
малко от 300 000 затворни-
ци, а през 1990 г. те вече са 1 
милион. През 1998 г. в цялата 
страна има само пет частни 
затвора с 2000 затворници. 
Десет години по-късно част-
ните затвори са вече 100 с 
62 000 затворници. Откъде 
идват толкова много затвор-
ници?

„Частните затвори форми-
рат натиск за затваряне на 
все повече хора. Колкото по-
вече са затворниците, тол-
кова по-големи са печалбите 
и съответно доходите на ак-
ционерите в частни затвори. 
Последните лобират за все 
по-продължителни присъди, 

за да се снабдят с евтина ра-
ботна ръка. Затворническа-
та система се самоиздържа”. 
Според проучване на Прогре-
сивната партия на труда тя 
е „имитация на принудител-
ния робски труд и концентра-
ционните лагери в нацистка 
Германия”.

Затворническата индус-
трия е една от най-бързо раз-
виващите се и Уол стрийт 
инвестира в нея. „Тази мно-
гомилионна индустрия има 
своите търговски изложения, 
конференции, уебсайтове, он-
лайн каталози. Тя провежда 
директни рекламни кампа-
нии, притежава проектант-
ски и строителни фирми, ин-
вестиционни фондове на Уол 
стрийт, фирми, даващи под 
наем сгради, снабдители с 
хранителни продукти, въоръ-
жена охрана и наказателни ки-
лии”.

Според Лефт Бизнес Обзър-
вър американската затворни-
ческа индустрия произвежда 
100% от всички военни каски, 
колани, презрамки и ремъци, 
лични карти, ризи, панталони, 
палатки, раници и манерки. 
Освен униформите и снаряже-
нието, затворите произвеж-
дат 98% от монтажните ин-
струменти, 46% от бронежи-
летките, 36% от домакински-
те уреди, 30% от слушалки-
те, микрофоните, мегафони-
те и 21% от офис мебелите, 
авиационна и медицинска тех-

ника и дори обучават кучета-
водачи за слепи. Престъпнос-
тта пада, но населението на 
затворите нараства. Според 
правозащитните организа-
ции увеличението на потен-
циалния доход на инвестито-
рите в промишления комплекс 
на затворите се улеснява от 
няколко фактора:

1) От присъди за лишаване 
от свобода за ненасилствени 
престъпления и дълги затвор-
нически присъди за притежа-
ние на микроскопични количе-
ства наркотични вещества. 
Федералният закон предвиж-
да срок от пет години без 
право на условно освобожда-
ване за притежаване на 100 
грама хероин или 10 години за 
50 грама суров кокаин. За 500 
грама чист кокаин същият за-
кон предвижда само петгоди-
шен срок. Повечето от тези, 
които използват чист кока-
ин, са или богати, или бели 
от средната класа. Черноко-
жите и латиноамериканци-
те използват суров кокаин. 
В Тексас човек може да бъде 
осъден на повече от 2 години 
затвор за 120 грама марихуа-
на. В щата Ню Йорк законът 
за борба с наркотиците от 
1973 г. предвижда между 15 
години затвор и доживотна 
присъда за 120 грама от всяко 
забранено вещество.

2) След приемането на за-
кона „трети и последен” (тре-
тото престъпление задължи-

телно се наказва с доживот-
на присъда) в 13 щата, става 
необходимо да се построят 
нови 20 федерални затвора. 
Един от поразителните при-
мери за последиците от този 
закон е доживотната присъда 
(три по 25 години) за открад-
нал кола и два велосипеда.

3) По-дълги присъди чрез:
- приемане на закони със за-

дължителен минимум лишава-
не от свобода, независимо от 
обстоятелствата;

- широко разпространение 
на доходоносния труд на ли-
шените от свобода, което 
води до осъждане на все по-го-
лям брой хора на все по-дълги 
срокове;

- увеличаване на броя на въ-
трешните присъди за лише-
ните от свобода, което удъл-
жава времето на престоя им 
в затвора.

История на 
затворническия труд в 
САЩ

Затворническият труд се ко-
рени в епохата на робство-
то. След Гражданската война 
от 1861–1865 г. се въвежда 
системата за „наемане на за-
творници”, която продължава 
„традицията” на робството. 
Освободените роби се осъж-
дат набързо за дребни нару-
шения или кражби, които поч-
ти никога не са доказани, след 
което ги „дават под наем” или 

„под аренда” за бране на памук, 
работа в мините или стро-
еж на железници. От 1870 до 
1910 г. в щата Джорджия 88% 
от „наетите” затворници са 
негри, а в Алабама – 93%. В 
щата Мисисипи, огромна за-
творническа ферма, подобна 
на плантациите от времето 
на робството, съществува 
до 1972 година.

След гражданската война 
се въвеждат сегрегационни-
те закони „Джим Кроу”. Във 
всички щати расовата се-
грегация засяга училищата, 
жилищата, браковете и мно-
го други сфери от ежедневи-
ето. „Днес се приемат нови 
закони с явен расистки харак-
тер, които осигуряват роб-
ски труд в системата за из-
търпяване на наказанията – 
затворническо-промишлен 
комплекс” отбелязва Лефт 
Бизнес Обзървър. Кои са инвес-
титорите в този комплекс? 
Най-малко 37 щати са лега-
лизирани използването на за-
творнически труд от част-
ни корпорации, които органи-
зират производството си въ-
тре в затворите. Списъкът 
на тези корпорации включва 
„каймака” на американската 
корпоративна общност: IBM, 
Боинг, Моторола, Майкро-
софт, AT&T, Тексас Инстру-
ментс, Дел, Компак, Ханиуел, 
Хюлет-Пакард, Нортел, 3Com, 
Интел, Лусент, Нордърн Теле-

ЗАТВОРИТЕ В САЩ

Затворено общество
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Изкуственият интелект като управник
та и доходите си в (метафо-
ричните) ръце на ИИ системи. 
И тъй като техните възмож-
ности ще растат лавиноо-
бразно, нашето спокойствие 
ще бъде все по-оправдано.

При това положение не 
е неразумно, да не говорим 
за налудничаво, да попита-
ме при какви условия бихме 
позволили на ИИ системи да 
участват в някои от функци-
ите на правителството. Ако 
Deep Knowledge Ventures – ин-
веститорска фирма от Хон-
конг – може да повери избора 
на своя борд на директорите 
на алгоритъм, би ли било мно-
го странно в бъдещето да по-
верим на ИИ система управле-
нието на местните водопро-
водни услуги или енергийни 
доставки? Време е специали-
стите по политическа тео-
рия да приемат сериозно иде-
ята, че политиката – точно 
както търговията и много 
други професии – може да се 
окаже подходяща кариера за 
изкуствения интелект.

Най-първо бихме могли да 
използваме простички ИИ сис-
теми, за да ни помогнат да 
правим изборите, които де-
мокрацията изисква от нас. 
Вече съществуват приложе-
ния, които ни съветват за 

кого да гласуваме на базата 
на нашите отговори на въпро-
си. Едно такова приложение се 
рекламира като „уреждане на 
политически авантюри”, кое-
то звучи малко като отиване 
на среща на сляпо с неприятно 
изглеждащ политик, който ви 
чака на бара. За в бъдеще по-
добни приложения ще стават 
все по-сложни, ще черпят ин-
формация не от въпросници, а 
от данните, които показват 
нашия реален живот и приори-
тети.

По-нататък може би дори 
бихме позволили на подобни 
системи да гласуват вместо 
нас в демократичния процес. 
Това би включвало делегира-
не на правомощия (за по-дреб-
ни или по-големи неща, според 
както решим) на специализи-
рани системи, на които вярва-
ме да определят нашите ин-
тереси по-точно, отколкото 
ние можем. Облагане с данъ-
ци, помощи за потребители, 
екологични политики, финан-
сови регулации – всичко това 
са области, където сложнос-
тта или необразоваността 
ни могат да ни окуражат да 
упълномощим ИИ система да 
вземе решението вместо нас, 
на базата на нейните позна-
ния за нашия опит и предпочи-
тания. При интензивна пряка 
демокрация от типа, описан 

по-горе, делегирането на гла-
са ви на доверена ИИ система 
може да спести доста часове 
на ден.

Още по-напредничав модел 
може да включва централно 
правителство, което прави 
допитвания до населението 
хиляди пъти дневно, вместо 
по веднъж на четири години, 
без да се налага да му отде-
ляме време. ИИ системи мо-
гат да отговарят на прави-
телствени нано-гласувания 
от наше име с мигновена ско-
рост и отговорите им няма 
да се налага да бъдат ограни-
чавани до просто да или не. Те 
биха могли да съдържат усло-
вия (моят гражданин подкре-
пя този аспект на това пред-
ложение, но е против онзи ас-
пект) или степени на отно-
шение (моят гражданин е до-
някъде против това, но кате-
горично подкрепя онова). Та-
къв модел ще може да твърди 
с много повече основание, че 
взема предвид интересите на 
обществото, отколкото мо-
делът, който използваме днес.

С времето ИИ могат да взе-
мат участие дори в законода-
телния процес, като помагат 
да се съставят предложения 
за закони или техни промени. 
Още по-нататък дори бихме 
могли да позволим на ИИ, ле-
гализирани като юридически 

лица, да биват избирани на ад-
министративни и технически 
позиции в правителства.

ИИ системите могат да 
участват в демокрацията, 
като в същото време оста-
ват подчинени на традицион-
ните демократични проце-
си като човешки обсъждания 
и гласувания. Също така, те 
могат да бъдат подчинени на 
етиката на човешките си гос-
подари. Не бива да е необходи-
мо хората да предават на тях 
своите морални преценки, ако 
не желаят.

Въпреки всичко, към идея-
та за ИИ-базирана демокрация 
има и сериозни възражения. 
Най-първото сред тях е въз-
ражението за прозрачност: 
можем ли наистина да нарича-
ме една система демократич-
на, ако не можем да разберем 
основата на решенията, кои-
то се вземат от наше име? 
Въпреки че ИИ-базираната де-
мокрация може да ни направи 
по-свободни и проспериращи 
в ежедневието ни, тя също 
така може да ни превърне в 
роби на системите, които 
вземат решения от наше име.

Колко далеч сме готови да 
стигнем – и какво сме готови 
да жертваме, – за да постиг-
нем система за управление, 
която наистина представля-
ва хората?

Последният въпрос на Със-
кайнд показва на мен като 
анархист, че авторът не е го-
тов да стигне по-далеч от „по-
добряване” на сегашната сис-
тема, вместо да я прати по 
дяволите, защото пораждани-
те от същността ґ противо-
речия и проблеми нямат реше-
ния, а само имитация на реше-
ния. Роналд Рейгън навремето 
си е признал: „Правителство-
то не решава проблеми, то ги 
финансира”. Замяната на живи 
адвокати и консултанти с ИИ 
системи не променя нищо, ос-
вен да прави „гражданина” още 
повече оплетен в зависимо-
сти и с още по-непоклатими 
илюзии, че живее в „най-добрия 
от всички възможни светове”.

На Съскайнд дори не му 
хрумва, че развитието на ИИ 
предполага коренна промяна 
на начина на производство на 
материални блага. В промене-
ната ситуация запазването 
на системата на разпределе-
ние на тези блага е лишено от 
смисъл. Печално е, че претен-
диращ за ум човек е неспосо-
бен да се измъкне от орбита-
та на представите си, че е 
нужно обособено законодател-
ство, правителство, частна 
собственост и съгласуване на 
несъгласуваеми по дефиниция 
търговски интереси. •

Николай Теллалов
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Властта и класовата пирамида
Въпросът откъде са се взели 
класите с техните слоеве и 
йерархията с нейните „чино-
ве” предизвиква истински хаос 
от отговори сред авторите 
на школски буквари. Ще илюс-
трираме проблема чрез при-
мери от езическия период на 
Първото БГ царство/ханство 
и близкия до нашето съвремие 
„социализъм”.

Едни от „учените”, подобно 
Съселова, направо отричат съ-
ществуването им и твърдят, 
че прабългарското общество 
било… безкласово. Други, знаей-
ки, че мълчанието е злато, не 
казват нищо по въпроса. Тре-
ти ни уверяват, че това е от 
бога и че земната йерархия е 
отражение на небесната. Ос-
таналите твърдят, че класи-
те в обществото, подобно 
клетките и органите, изпъл-
няват функциите, за които са 
предопределени или годни, или 
пък ги свързват с резултати-
те от дарвиновата борба за 
оцеляване. Най-хитрите обяс-
няват появата им с „усложня-
ването на обществения жи-
вот” или вследствие влияние-
то на турци, китайци или ви-
зантийци и най-после – с нали-
чието на имуществено нера-
венство.

Последното е една тав-
тология, защото именно иму-
щественото неравенство е 

една от главните характерис-
тики на класовото общество. 
Следователно, самото нера-
венство се нуждае също от 
обяснение.

Многообразието на отго-
ворите сочи трудността на 
въпроса. Влиянията и подража-
нията, без да му отговарят, 
само го изместват, а опити-
те да се обясни произходът 
на класите чрез позовавания 
на анатомията, физиология-
та или зоологията предста-
вляват само транспониране 
на съвременните класови об-
щества върху животинските 
стадни видове, чиято органи-
зация е резултат от приспосо-
бяването към природната сре-
да, борбата за съществуване 
и другите инстинкти. Разбира 
се, последните не са чужди и на 
човешкия род. Техен резултат 
е предисторическата форма 
на съществуване на човешки-
те родове и групирания. Оста-
тъците от нея все още могат 
да се намерят сред индиански-
те племена от двете Амери-
ки или при туземците от По-
линезия. В основата на експло-
атацията, без която класите 
са невъзможни, обаче не стои 
животинската природа на чо-
века. Във фауната няма видо-
ве, чиито екземпляри се екс-
плоатират едни други. Експло-
атацията не съществува и в 

предисторическото човешко 
общество. Следователно, тя 
е исторически феномен, подоб-
но на държавата, и причините 
за нейната поява и развой, от 
грабежа на ордата до днешни-
те по-рафинирани и „законни” 
форми, следва да се търсят 
в политическата история на 
всяко „племе”.

Към нея се отправяме в тър-
сене на генезиса на класите и 
йерархията, знаейки, че сведе-
нията за „първоначалния тла-
сък”, който разделил членове-
те на ордата на „аристокра-
ти” и „селяни”, са твърде оскъд-
ни, а интерпретациите им – 
мизерни.

В хармония с Блажения Авгу-
стин и Прудон установяваме, 
че „в начале бе обир”. Разбира 
се, създаването на това, кое-
то подлежи на обиране, става 
в производствения процес, но 
самият обир се извършва в 
сферата на разпределението. 
То зависи от съотношението 
на силите, а начинът, по който 
се събира и разпределя плячка-
та, определя физиономията на 
човешките цивилизации.

„Авангардът” в тази исто-
рическа дейност са тези, чий-
то поминък е грабежът, както 
и да се предрешват през мно-
гобройните векове, изтекли 
от появата на първия власт-
ник. От тях се създава воен-

ният и административният 
апарат на ханството (държа-
вата), както много столетия 
по-късно от тези, които някои 
наричат кокошкари, БКП създа-
ва своите началници на окръж-
ни участъци, затвори, ТВО, ар-
мия и бюрокрация.

Разбира се, с течение на ве-
ковете „животът се усложня-
вал” и заедно с него и разделе-
нието на „труда” между власт-
ниците. Още в тази най-ранна 
езическа епоха обаче се съзи-
рат чертите на великото вре-
ме, в което имаме щастие да 
живеем.

За да придобият социални-
те мутации един по-естест-
вено научен вид „исторически-
те материалисти” твърдят, 
че като естествен материал 
за фабрикуването на потом-
ствени благородници послу-
жила „военно-племенната ари-
стокрация”, която на свой ред 
се образувала от племенните 
вождове и родови старейши-
ни, които в новосъздалата се 
обстановка, бъркайки в меда, 
продължавали да говорят за 
„свобода, братство и равен-
ство”, макар че от непрекъс-
натото облизване на пръсти-
те и от „заделяне от залъка си” 
отдавна били станали „по-рав-
ни от равните”.

Начините, по които се сти-
га до трайното разделяне на 

българското „племе” на имащи 
и нямащи, на властници и по-
даници, на „федериращи” и „фе-
дерирани”, с една дума на ари-
стокрация и народ са много, но 
същността им е еднаква.

Концентрирането на земев-
ладението в ръцете на държа-
вата се ускорява и от вътре-
класовите или междуродови 
борби сред племенната ари-
стокрация, за ханската служ-
ба и върховната власт. Побе-
дата на една от борещите се 
партии обикновено води до из-
биването на цели родове от 
прабългарски „благородници”. 
Естествено, тяхната движи-
ма и недвижима собственост 
отива в ръцете на победите-
лите, т. е. на новата законно 
установена ханска власт.

Променливостта в изхода 
от тези борби през първите 
векове прави отношенията на 
собственост и социална зави-
симост твърде динамични и 
заедно с това очертаващите 
се тенденции на класова крис-
тализация в старобългарско-
то общество – по-трудно уло-
вими от изследователя.

Най-после покорството и 
трудолюбието на народно-
то стадо, чието развъждане 
и опазване е една от постоян-
ните грижи на народните пас-
тири и вълчата им свита от 
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ком, TWA, Пиер Карден, Тар-
гет и много други.

Всички тези компании реа-
гират с ентусиазъм на свет-
лите икономически перспек-
тиви, обещани от затвори-
те. От 1980 до 1994 г. печал-
бите нарастват от 392 млн. 
до 1 млрд. и 31 млн. долара. За-
творниците по правило полу-
чават минималната заплата, 
установена в съответния 
щат, но не винаги: в Колорадо 
им се плаща около 2 долара на 
час, което е значително по-
малко от минимума. В част-
ните затвори те получават 
само 17 цента на час при рабо-
тен ден от максимум 6 часа – 
т.е. по 20 долара на месец. В 
щата Тенеси частният „опе-
ратор” на затвори CCA плаща 
най-много – затворникът по-
лучава 50 цента на час за своя 
„висококвалифициран” труд. 
На този фон не е изненадва-
що, че затворниците във фе-
дералните затвори са плате-
ни много по-добре за своята 
работа – по долар и двадесет 
и пет цента на час и работят 
по осем часа на ден, а поняко-
га и извънредно. Така те мо-
гат да изпращат вкъщи по 
200-300 долара на месец.

Благодарение на затвор-
ническата работна ръка, Съ-
единените щати отново се 
превръщат в привлекателно 
място за инвестиране пора-

ди евтиния труд – нещо, кое-
то е много характерно за Тре-
тия свят. В Мексико се закри-
ват монтажните линии близо 
до границата със САЩ и дей-
ността се прехвърля в затво-
ра Сейнт Куентин (Калифор-
ния). В Тексас 150 работници 
са уволнени от завода, а рабо-
тата им се поема от затво-
ра Локхарт, където сега сгло-
бяват апаратура за компании 
като IBM и Компак.

Член на Камарата на пред-
ставителите в Орегон нас-
коро настоява фирмата за 
спортни стоки Nike да по-
бърза да премести производ-
ството си от Индонезия в 
щата Орегон: „тук производи-
телят няма да има проблеми 
при транспортирането, а ние 
ще осигурим конкурентен за-
творнически труд”.

Частни затвори

Приватизацията на затвори-
те започва през 1980-те го-
дини, при Рейгън и Буш-стар-
ши, но достига своя разцвет 
при Клинтън, когато цената 
на американските акции на 
борсата бележи рекорди. Про-
грамата на Клинтън за съ-
кращаване на федералните 
работници кара министер-
ството на правосъдието да 
започне да сключва догово-
ри с частни затворнически 
корпорации за задържане под 
стража на лица без докумен-

ти или специално охранявани 
затворници.

Частните затвори са най-
печелившият бизнес в за-
творническата индустрия. В 
27 щата близо 18 корпорации 
държат под стража 10 000 
затворници. Най-големите 
от тях са ССА и Уакенхът – 
заедно те контролират 75% 
от този пазар. Частните за-
твори получават определе-
на сума от държавата за все-
ки затворник, независимо от 
това колко струва издръжка-
та му. Директорът на частен 
затвор в щата Вирджиния Ръ-
сел Борас признава, че „ниски-
те разходи са пряко свързани 
с минималния брой охраните-
ли за максимален брой затвор-
ници”. В Лоурънсвил (Вирджи-
ния) ССA има ултрамодерен 
затвор, в който петима души 
охраняват 750 затворника 
за ден и две нощи. В тези за-
твори затворниците могат 
да разчитат на намаляване 
на срока за „добро поведение”, 
но за всяко нарушение се доба-
вят по 30 дни към наказание-
то им, което означава допъл-
нителни печалби за ССA. Про-
учване в затворите на щата 
Ню Мексико установява, че 
федералните затворници по-
лучават осем пъти повече 
предсрочни освобождавания 
за „добро поведение”, отколко-
то затворниците на ССA. •

(следва)
Превел: Феранте Пала

ЗАТВОРИТЕ В САЩ

Затворено общество
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ДОЗА АНТИИДИОТИК

Народна 
мръдналост
В предишния брой разгледах 
поговорката „Преклонена 
главица сабя не я сече” в ка-
чеството ґ на сбито описа-
ние на една от особености-
те на феномена „народен ха-
рактер”. Именно поговорки-
те и пословиците илюстри-
рат онзи набор от идеи и 
ценности, които определят 
поведението в рамките – 
по-скоро „зони на здрача”, от-
колкото подобия на Берлин-
ска стена – на дадена култу-
ра. По тях сме повече или по-
малко научени да се ориенти-
раме в мислите и постъпки-
те си, да мерим „правилното” 
и „погрешното”, да разделяме 
„доброто” от „злото”, да хва-
лим или порицаваме както 
себе си, така и околните.

На прицела на днешната 
статия поставям известно-
то изречение, което твърде 
често сами казваме и чуваме 
в различни варианти: „Залудо 
работи, залудо не стой”.

Веднага ни полъхва на дъл-
гогодишна, едва ли не мно-
го-многовековна „традиция”, 
отдавна измислена и пусна-
та в обръщение в масовото 
съзнание, за да го форматира 
и отравя.

Вярно, съществува опози-
ция на тази поговорка – не 
най-точната, има и по-спо-

лучливи: „Седем пъти мери, 
веднъж режи”. Донякъде ком-
пенсира негативния заряд 
на титуляря, понеже, за да 
отмериш, тоест да преце-
ниш, да планираш работа-
та, включително и да се за-
мислиш дали тъкмо тази ра-
бота е нужна, трябва имен-
но да „постоиш”, да „бездел-
ничиш”, вместо тутакси да 
се „хвърляш на амбразурата”. 
Работа без цел, посока и раз-
съждения в повечето, ако не 
всички случаи не е проява на 
голям ум.

Поговорката-повеля „рабо-
ти залудо” – веднъж ми обяс-
ни един самоопределен като 
голям радетел на традицион-
ното – означава, че българи-
нът смята трудолюбието за 
върховна добродетел. Бълга-
ринът ли? – попитах аз. Обоб-
щението на всички българи – 
и българки също, понеже от 
дете си спомням, че в селото 
винаги виждах повече жени 
на полето, отколкото в кръч-
мата срещу дъскорезница-
та – това ли имаш предвид? 
Да! – бе гордият отговор.

Какво тогава да правим с 
лафа „учи, за да не работиш”?

Радетелят се смути, но 
бързо се защити с „всяко ста-
до има мърша”.
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КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

Властта и класовата пирамида
преторианци, също благопри-
ятства за отдалечаването на 
полюсите.

Във всички тези случаи бор-
бата за власт и свързаните с 
нея преразпределения на пляч-
ката и привилегиите създа-
ват класата на аристократи-
те, а не някакви си имущест-
вени неравенства и „произ-
водствени отношения”. Ари-
стокрацията у нас излиза ди-
ректно от властта, а не от 
собствеността. Това впро-
чем става и след 9.9.1944 г. 
Появата – малко по-късно – на 
другата господствала през ця-
лото средновековие класа – ду-
ховенството, също не влиза в 
марксическата схема за соци-
ална диференциация. Църквата 
със своите архиереи, калугери 
и попове, подобно на рицарите 
на меча или акционерите с пар-
тиен билет, създава в борба 
и компромиси със светските 
бандити апарат, който раж-
да собственост, привилегии, 
богатства и охолство, като 
ги отнема от предишните им 
езически собственици.

Понеже в онази епоха земе-
делието и скотовъдството са 
главният сектор на производ-
ство на материални блага, то 
селяните стават главният 
обект на вътрешната експло-

ататорска политика на власт-
ниците. Тази земеделска поли-
тика на ханската власт се раз-
гръща в две посоки:

а) към обезземляване и из-
гладняване на колкото се може 
повече поданици, като земята 
се съсредоточи в ръцете на 
властващото малцинство, и

б) към заставяне на обеззем-
лените селяни да дадат труда 
си за „обществото”.

В овладените територии 
новите завоеватели обеззем-
ляват „инородците” без юри-
дически тънкости, докато от-
немането на земята на славя-
нобългарските сънародници се 
извършва „легално” и законно, 
като владетелят или органи-
те на централната власт си 
служат с актовете на админи-
стративни разпоредби.

Опитите да се обясни раз-
оряването и изгладняването 
на грамадната част от земе-
делското население с войни-
те, епидемиите и природните 
бедствия, макар да се ползват 
и в наше време, трябва да се 
считат негодни, защото съ-
щевременно на другия полюс 
богатствата растат.

Водени навярно от патри-
отични подбуди, български-
те историографи единодушно 
твърдят, че нашите селяни, 
макар и бедни и гладни, са били 
„свободни”, или още „държавни”, 

защото са зависели и са били в 
пряко подчинение не на местни 
феодали, а на органите на цен-
тралната власт. Всъщност 
въпросната „свобода” е оста-
тък от селските родови общи-
ни, които се съхраняват по це-
лия свят в течение на столе-
тия и със съответни измене-
ния се вграждат в новия евро-
пейско-феодален или азиатско-
деспотичен пейзаж. Характер-
но за този етап е не индивиду-
алното и пряко господство на 
българо-славянската „аристо-
крация” над имота и живота на 
селяните, а „колективната” и 
„опосредствана” чрез държав-
ната власт експлоатация.

Тъй като подобни твърде-
ния натрапват „незаконни ана-
логии” между ранния феодали-
зъм и зрелия социализъм и чи-
тателят може да сбърка епо-
хата, в която живее, Херодо-
тите бързат да го уверят, че 
„Подчинението на органите 
на държавната власт и това 
пред дружината на местния 
господар – върховен собстве-
ник на земята – не са иден-
тични явления!” Макар и под-
чертано, твърдението не е 
много убедително, затова те 
търсят научни разлики и ги на-
мират в имущественото не-
равенство и частната соб-
ственост като необходима 
предпоставка за феодалната 

експлоатация. Имуществено-
то неравенство обаче съпът-
ства всички цивилизации – от 
робството до „социализма”, 
без формата на собственост, 
частна или държавна, да е по-
пречила на експлоатацията в 
нито една от познатите ни 
„обществено-икономически 
формации”. Всички те, без из-
ключение, притежават свои-
те частни и държавни разно-
видности: робството в Ати-
на и Спарта, в Рим и Египет; 
феодализмът в Западна Европа 
и Ориенталските деспотии; 
частният и държавният капи-
тализъм в съвременния свят. 
Нещо повече, Църквата – един 
от най-едрите феодали – е ко-
лективен собственик, макар 
че „братята во Христе” си 
имат своята йерархия и нера-
венство, които с нищо не от-
стъпват на светските.

Все в порядъка на „доказа-
телствата” е и делението на 
принудата, която съпътства 
всяка от изброените цивили-
зации, на „икономическа и из-
въникономическа”, с чиято по-
мощ селяните са заставяни да 
работят за „общото благо”. На 
теория „свободни”, нашите се-
ляни работят за чужда смет-
ка само „по силата на икономи-
ческата принуда, т. е. по сила-
та на нуждата от прехрана”, 
т. е. гладът принуждава бези-

мотните да търсят работа в 
имотите на богатите, а не го-
лото насилие на властта спря-
мо поданиците. Тези марксиче-
ски пируети и научни бръщо-
левения не пречат на богатия 
да става по-богат вследствие 
властта си. Отнемането на 
нивите, ангарията, съхране-
нието на богатствата и т. н. 
са невъзможни без полиция и 
при масови брожения – без ар-
мия (т. е. без „извъникономиче-
ско” насилие).

Хиперболизирането на раз-
ликите между частната и дър-
жавна собственост, особе-
но при политическа и социал-
на система, която най-добре 
се характеризира с прочута-
та фраза на Людовик Четири-
надесети „Държавата, това 
съм Аз!”, цели да ни отдалечи 
от паралелите. Явно, като от-
бягват проблема за отноше-
нието между власт и собстве-
ност и подминават с мълча-
ние очевидния факт, че нера-
венството спрямо властта 
ражда неравенство спрямо 
собствеността, марксиче-
ските философи на историята 
искат да маскират ролята на 
държавата като експлоата-
тор и творец на класовите 
отношения и да ни пратят за 
зелен хайвер. •

(следва)
Феранте Пала
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При определен висок про-
цент „мърша”, вече не може 
да се говори, че „мършата” е 
изключение, а пак за прави-
ло. Освен ако не ми кажеш, че 
„учи” говори за ученолюбието 
на този твой „обобщен бълга-
рин” – приключих с тези думи 
спора.

Наистина, „учи, за да не ра-
ботиш” говори за друго – за 
подличкото нагаждачество. 
И показва изкривяване в ми-
сленето. За да върши човек 
една работа добре и дори да 
изпитва удоволствие от нея, 
трябва да се научи как да я 
върши. Ученето, само по себе 
си източник на лично удо-
влетворение, у нас по ужася-
ващ начин се превърна в сред-
ство за едно наистина осъди-
телно безделничене. Лъсване-
то на още една лоша черта 
на условния обобщен бълга-
рин безпокои даже зовящите 
себе си „патриоти”, защото 
е очевадна. Но „патриотите” 
имат дежурно обяснение и оп-
равдание: турците ни научи-
ха. Или гърците.

Няма да се отвличам от 
темата, само ще подхвърля 
нещо за размисъл: как се е по-
лучило да ни „научат на мър-
зел” хора, чиито и най-сиро-
машки къщи изглеждат спре-

тнати? С резбовани дървени 
черчевета и редовно варос-
вани стени? Изразът „бяла 
спретната къщурка” от мно-
го десетилетия е само в сти-
хотворението, огледайте 
се – повечето ни къщи са сиви 
или изобщо неизмазани. Шаре-
ният кич на новобогаташи-
те, които вече успяха да по-
остареят, е неуспешно при-
критие на все същата сива 
неизмазаност.

Силно подозирам, чак до 
твърда убеденост, че призи-
вът „залудо работи” не се е 
пръкнал в главата на ратая. 
Чорбаджията му го е повта-
рял при всеки повод, че и без 
повод. Който от читатели-
те е служил войник, той знае, 
че няма по-инфарктна гледка 
за един старшина от карти-
ната на почиващи хлапаци в 
униформа. Тутакси ще им на-
мери „работа” – често буквал-
но ровене на дупки с послед-
ващото им запълване. Който 
пък поради младостта си не е 
ходил в казарма, нека се сети 
за порядките в един „Макдо-
налдс” например – в някои от-
ношения е по-зле от армей-
ските дивотии.

Ратай би измислил друга 
поговорка: „Работя, за да не 
пукна от глад. Работя и без 
смисъл, защото ако се замис-
ля, ще откача”. Да, имаме „кой-

то не работи, той не яде” – 
какъв е реалният ґ допир с 
действителността? Доста-
тъчно е да сравним степен-
та на охраненост на работ-
ника и началството му.

Има и още нещо. Всяка ра-
бота има крайна цел. Да по-
строиш, да посадиш, да по-
правиш. Когато целта липс-
ва, липсва и човешкото в ра-
ботата.

У нас също така под „рабо-
та” непременно се имат пред-
вид мазоли по ръцете, кал и 
тор по ботушите, машинно 
масло по ръкавите и дори по 
физиономията. Работата на 
ума се смята едва ли не за гле-
зотия. Впрочем, свиренето 
на инструмент също води до 
мазоли – вижте пръстите на 
някой китарист. И пак – „Му-
зикант къща не храни” – вре-
мената са се сменили, но още 
се случва да го чувам. Е, да ре-
чем, че някога това мнение е 
имало смисъл. Да допуснем, че 
и днес още не е разпиляло до 
капка този си смисъл. Но бук-
вално утре, когато физическа 
работа не остане? Номерът 
със спирането на багера, за 
да се поразвъртят кирките – 
честа практика в Трудови-
те войски и в строителните 
роти и батальони на редовна-
та армия – не може продължи 
до безкрайност. Тоест „цен-

ностната система” наисти-
на виси на косъм, ако не се на-
мира в състояние на свобод-
но падане.

С какво ще запълни „наро-
дът” тази „душевна дупка”, 
тази нова празнина? С мра-
вешко бачкане, за да си създа-
де илюзия за самочувствие? 
С упование, че някоя „висша 
сила” ще забележи усърдните 
страдания и ще възнагради 
клетника?

Впрочем, за мравките. 
Само повърхностен и инте-
лектуално ленив поглед опри-
личава мравуняка на човешка 
монархия. Прилики обаче съ-
ществуват – например един-
ствено пчелите и мравките, 
като хората, умеят да обяс-
няват на другарчетата си 
къде се намира храната. Пче-
лите предават информация 
с танц, мравките – с хими-
чески маркери. Даже майму-
ните, близки до човека, не са 
способни да обяснят на други 
маймуни къде има узрели ба-
нани, налага се да ги заведат. 
Хората, мравките и пчелите 
описват посоката, разстоя-
нието, дори количеството, 
качеството и естеството 
на плячката.

Наблюденията на мравки-
те през последните години 
показаха изненадващ за мно-
зината, възпитани с клишета 

от сорта на „Щурец и мравка”, 
факт: от четвърт до една 
трета членове на мравуняка 
не работят. Мотаят се без-
целно. Навярно по причина, оп-
исана в един виц: бригадир за-
варва работници на строежа 
да седят и пушат, нарежда 
им веднага всички да се хва-
щат да пренесат „ей онази 
греда”, но никой не помръдва, 
само му казват – началник, 
как така всички, не виждаш 
ли, че гредата е къса?

Та немалка част от мрав-
ките в едно мравешко семей-
ство хич не действат според 
нашата поговорка. При това 
петнайсетина процента са 
„хронични лентяи”. И мравуня-
кът не загива, дори не обръща 
внимание на „мързеливците”. 
Защо? Защото безделници-
те не пречат на работохоли-
ците и не им нареждат какво 
да правят. Нито изяждат по 
десетки и стотици единични 
дажби, както е в „разумното 
и цивилизовано” човешко об-
щество.

Окончателният извод, на-
дявам се, е ясен за читателя. 
„Залудо работи” е лозунг, от 
който имат полза само едни 
социални класи, но огромната 
част от българското, а и све-
товно население не принадле-
жи към тях. •

Шаркан

ДОЗА АНТИИДИОТИК

Народна мръдналост
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ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Призив на Жълтите жилетки от Сен Назер
Ние, Жълти жилетки, орга-
низирани в местни събрания, 
обединени в Сен Назер на 5, 6 
и 7 април 2019 г., се обръща-
ме към народа в неговата ця-
лост. Като следствие от пър-
вото събрание, проведено в 
Комерси, приблизително 200 
присъстващи делегации про-
дължават своята битка сре-
щу либералния екстремизъм, 
за свободата, равенството и 
братството.

Въпреки бруталното засил-
ване на репресиите от стра-
на на правителството, нат-
рупването на закони, които 
утежняват условията за жи-
вот на всички и унищожават 
свободите и правата, моби-
лизацията установява свои-
те солидни основи, така че 
да промени системата, въп-
лъщавана от Макрон. Като 
единствен отговор на движе-
нието на Жълтите жилетки и 
другите борещи се движения, 
правителството изпада в па-
ника и прибягва до отявлена 
авторитарност. Вече пет 
месеца навсякъде във Фран-
ция, по кръстовища, паркинги, 
площади, магистрали, по ма-
нифестации и събрания, ние 
продължаваме да обсъждаме и 
да се борим срещу всички фор-
ми на неравенство и неправ-
да, за солидарност и достойн-
ство.

Искаме общо повишаване 
на заплатите, пенсиите и со-
циалните минимуми, както и 
на обществените услуги за 

всички. Изразяваме особена 
солидарност с 9-те милиона 
души, живеещи под прага на 
бедността. Осъзнаваме не-
отложността на опазване-
то на природата и заявява-
ме: краят на света и краят на 
месеца – една и съща логика, 
една и съща борба.

Изправени пред маскарада 
на „големия дебат” [официал-
ното име на консултативния 
дебат, който Макрон предло-
жи като изход от управленче-

ската криза – б. пр.], пред едно 
непредставително правител-
ство в услуга на едно привиле-
гировано малцинство, ние ус-
тановяваме новите форми на 
една пряка демокрация.

Конкретно, ние признава-
ме, че събранието на събрани-
ята може да получава предло-
жения от местните събрания 
и да изготвя насоки, както на-
прави и първото събрание на 
събранията в Комерси. Тези 
насоки впоследствие систе-

матично се подлагат на об-
съждане и приемане от стра-
на на местните групи. Събра-
нието на събранията отново 
подчертава своята независи-
мост от политическите пар-
тии и синдикалните корпора-
ции и не признава никакви са-
мозвани лидери.

За да променим съотноше-
нието на силите, като моби-
лизираме гражданите в бит-
ката срещу тази система, 
събранието на събранията 

призовава към действия, чий-
то график ще бъде оповестен 
чрез дигитална платформа в 
най-скоро време.

Събранието на събрания-
та призовава към разширява-
не и укрепване на граждански-
те суверенни събрания, както 
и към сформиране на нови та-
кива. Ние призоваваме всички 
Жълти жилетки да разпрос-
траняват този призив и за-
ключенията от нашето съ-
брание. Резултатите от ра-
ботата, извършена на обща-
та сесия, могат да подпомог-
нат действията и решения-
та на местните събрания.

Издигаме няколко призива: 
за евро-изборите, местните 
народни граждански събрания, 
срещу репресиите и за отмя-
на на наказанията на затвор-
ниците и осъдените от дви-
жението. Според нас си стру-
ва да отделим три седмици, 
за да мобилизираме всички 
Жълти жилетки и да убедим 
тези, които още се колебаят. 
Призоваваме към седмица на 
действието, която да започ-
не от 1 май.

Призоваваме всички хора, 
които искат да сложат край 
на ограбването на природни-
те ресурси, да разберат не-
обходимостта от влизане-
то в конфликт с настоящата 
система, с което да се създа-
де едно ново народно, еколо-
гично, обществено движение. 
Разрастването на настоящи-
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юзния комитет зад гърба ни. 
Синдикалният бос ще опла-
ква „липсата на солидарност” 
сред работниците, ще казва, 
че нищо не може да се направи 
и ще ни изпрати… при адвока-
та на профсъюза.

Не ни остава друго, освен 
да стиснем юмруци в джобо-
вете и да се чудим за какъв дя-
вол плащаме членски внос. Мо-
жем да отидем при адвокат и 
без да членуваме в профсъюза. 
Във всеки случай става ясно: 
да се чака помощ от официал-
ния синдикат е вятър работа, 
той няма да ни помогне и дори 
може да се обърне срещу нас.

Ако все още не мислиш да 
се оттеглиш, ще трябва да 
измислиш нещо ново, от кате-
горията на „прякото дейст-
вие”. Обаче какво? Напълно е 
възможно твоите колеги да 
са се отказали от всичко и да 
са се „кротнали” с надеждата, 
че ти ще опереш пешкира, а 
не те. Ако имаш късмет оба-
че, може да намериш още ня-
колко души, които са също 
толкова непримирими, колко-
то и ти, и ще обединят усили-
ята си с твоите. Ако не сте 
много обаче, тогава силата 
да организирате реален и от-
крит натиск може да не е дос-
татъчна. Говорейки открито, 
ще попаднете не само под ре-

пресиите на администраци-
ята, но и под огъня на синди-
калния комитет, който ще ви 
възприеме като конкуренти, 
подкопаващи „нормалния” ход 
на нещата.
Тук ще ви потрябва помощ 
отвън. По две причини. Първо, 
ще се нуждаете от прикри-
тие от към тила, докато все 
още сте относително сла-
би и изолирани. Второ, тряб-
ва да се упражни натиск вър-
ху администрацията и върху 
собствениците там, където 
това е най-неприятно за тях. 
За да направите това, може-
те да се опитате да им по-
влияете чрез техните клиен-
ти и партньори.

На вашия шеф вероятно 
няма да се понрави, ако му се 
обадят, да речем, от магази-
на и кажат, че в стоките, кои-
то доставя, в последно време 
все по-често започват да на-
мират бележки и листовки с 
надписи като: „Не купувайте 
стоки от тази фирма. Тя про-
извежда лайна” или нещо тако-
ва. Или ако пред магазина вне-
запно се появят хора, които 
раздават листовки с инфор-
мация за безобразията, които 
се вършат в неговата фирма. 
Или ако клиентите му често 
се обаждат и се интересуват 
кога най-накрая ще премахнат 
от магазините „отвратител-
ните продукти” на тази „га-

дна фирма”? Всичко това със 
сигурност ще разгневи кли-
ента, който ще каже на шефа 
ви, че не иска магазинът му 
да носи отговорност за въ-
трешните проблеми в него-
вата фирма.

По същия начин можете да 
си „поиграете” с доставчи-
ците на шефа ви. Вярно е, че 
това не е толкова ефектив-
но, защото е невъзможно да 
се упражнява силен натиск 
върху тях чрез крайния кли-
ент. Все пак можете обаче да 
се опитате да се обадите, да 
разпространявате листовки, 
да информирате местните 
служители за ситуацията.

Най-добре е да се докарат 
възможно най-много главобо-
лия на собствениците и на на-
чалниците, не само в самата 
фирма или в предприятието, 
но и навсякъде, където те се 
появяват. Трябва да научите в 
какви асоциации, инициативи, 
клубове членува вашият шеф, 
къде обядва. Напишете лозун-
ги и срамни надписи по стени-
те на сградите, където се на-
мират тези „обекти”. В какви 
съвещания ще участват ско-
ро? Къде ще прекарат свобод-
ното си време, къде почиват, 
с кого се забавляват? Накрат-
ко, фантазията тук не позна-
ва граници. При такива преки 
действия приятно е и това, 
че приятелите ви, които не 

работят заедно с вас, но биха 
искали да ви помогнат, могат 
да вземат творческо учас-
тие в тях.

Разбира се, ще трябва да 
извършите предварителна 
работа във вашата фирма, 
предприятие, служба и пр.: да 
разберете кои са техните 
клиенти, откъде фирмата по-
лучава части и компоненти, 
как живее шефът ви. Това оба-
че няма да бъде много трудно 
и си заслужава да помислите 
как да използвате чувство-
то на „тайна радост”, което 
неизбежно ще се прояви в ко-
легите ви при вида на непри-
ятностите на началствата. 
В края на краищата, действи-
ята „отвън” ще заздравят по-
зицията ви „отвътре”. Те ще 
дадат пример за алтернати-
ва на разочарованието, което 
винаги остава след „легални-
те” опити на синдикалисти-
те да защитят правата си 
„по закон”. Трябва внимател-
но да се използва този шанс, 
за да се пристъпи към създа-
ване на устойчива и ефектив-
на организация на работното 
място.

Нужно е ясно да се разбе-
ре: това, което сме описали 
тук, е стратегия на слабост, 
породена от настоящата си-
туация, когато сме относи-
телно изолирани и постоян-
но се сблъскваме с умората 

и разочарованието на наши-
те колеги по работа. Въпре-
ки това, тези методи често 
работят успешно. Разбира се, 
по-добре е да се говори откри-
то и мощно в предприятието 
или в самата фирма, да се обя-
ви стачка и т. н. Днес обаче 
за това често не ни достига 
сила и много от нас могат да 
прибягват само до отделни 
действия на съпротива – на-
пример симулиране на болест 
или дребен саботаж. В дълго-
срочен план така няма да спе-
челим борбата.

Докато ситуацията оста-
ва такава, каквато е, само оп-
исаните методи на действие 
ще ни позволяват да обеди-
ним усилията си „отвън” и „от-
вътре” и да постигнем макси-
мална ефективност с мини-
мална опасност за работни-
ците на самата фирма. Вярно 
е, че те са по-лесни за прилага-
не в малки предприятия и фир-
ми, където клиентите и дос-
тавчиците са добре извест-
ни. В големите предприятия 
с голямо количество информа-
ция и по-обширни бизнес връз-
ки това е по-трудно, но пак 
е възможно. Самият принцип 
на „пряко действие” е прило-
жим почти навсякъде, тряб-
ва само да се приспособи към 
конкретната ситуация. •

В. Д.
ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ, 1995. №5

АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

Как да превърнем синдикалната слабост в сила
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ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ

Призив на Жълтите жилетки от Сен Назер
те борби ни подканва да тър-
сим единство в действието.

Призоваваме към колектив-
на борба на всички територи-
ални нива за изпълнението на 
нашите социални, данъчни, 
екологични и демократични 
искания. Осъзнали необходи-
мостта за борба с една гло-
бална система, считаме, че 
трябва да приключим с капи-
тализма. По този начин ще 
изградим колективно просло-
вутото „всички заедно”, кое-
то скандираме и което прави 
всичко възможно. Всички заед-
но градим на всички терито-
риални нива.

Властта на народа, от на-
рода, за народа. Не ни гледай-
те, присъединете се към нас! 

Призив към екологично 
сдружаване

Събранието на събранията 
на Жълтите жилетки призна-
ва напълно критичното и не-
отложно състояние на приро-
дата, социалните и демокра-
тичните отношения.

Логиката на безкрайната 
експлоатация на капитализма 
е една и съща. Тя съсипва как-
то хората, така и Земята.

Ограничените ресурси на-
лагат да поставим въпроса за 
тяхното споделяне и контро-
ла над производството.

Климатичните промени, 
сривът на биоразнообразие-

то и ядрената заплаха – всич-
ки те са заплахи за нашето 
бъдеще. Общите блага (вода, 
въздух, земя, право на здраво-
словна среда) не трябва да бъ-
дат превръщани в стоки.

Данъкът върху горивата е 
идеален пример за фалшивата 
наказателна екология, която 
санкционира хората, които не 
са отговорни.

За сметка на това има от-
говорни и замърсители, кои-
то могат да бъдат атакува-
ни директно чрез координира-
ни действия.

Жълтите жилетки канят 
всички хора, които желаят да 
сложат край на присвояване-
то на живота на планетата, 
да се борят с настоящата 
система, за да създадат за-
едно, чрез всички необходими 
средства, едно ново народно 
екологично социално движе-
ние.

Възмущението вече не е 
достатъчно. Да преминем 
към действие!

Настояваме за отмяна 
на наказанията на 
затворниците и осъдените 
от движението

Вече 5 месеца движението на 
жълтите жилетки е подложе-
но на жестоки полицейски и 
съдебни репресии. Хиляди от 
нас бяха ранени, 22 души изгу-
биха око, петима – ръце, а една 
жена беше убита. Полицейско-
то насилие, което осакатява 

и убива, е акт на политическо 
сплашване. Тяхната цел е да 
ни тероризират, за да ни по-
пречат да действаме – това е 
държавно престъпление. За да 
оправдае това си престъпле-
ние, правителството, с под-
крепата на медиите, крими-
нализира всички мъже и жени, 
които оспорват неговата по-
литика. Съдебните репресии 
вървят ръка за ръка с полицей-
ското насилие, за да задушат 
движението: 8700 арестува-
ни, 2000 съдебни дела, от кои-
то 1500 по съкратена проце-
дура, повече от 40% от тях с 
присъда затвор.

Това, което търпим днес, 
десетилетия наред е ежедне-
вие в народните квартали. В 
момента авторитаризмът 
се засилва над цялото обще-
ство. Ние, жълти жилетки, 
обединени на Събранието на 
събранията в Сен Назер, при-
зоваваме за мощна нацио-
нална акция на 18 май, в цяла 

Франция, по повод 27-ия ден за 
действие.

Настояваме за:
– отмяна на наказанията на 

хилядите затворници и осъде-
ни от движението на жълти-
те жилетки и всички остана-
ли криминализирани борби

– прекратяване на след-
ствията срещу обвинените и 
подсъдимите

– защитата на обществе-
ните свободи и основни права

– статут на политически 
затворници за стотиците 
затворени от жълтите жи-
летки, народните квартали и 
всички социални, екологични и 
пряко-демократични борби

Длъжни сме да се съпроти-
вляваме с всички сили срещу 
този авторитаризъм!

Призоваваме за създаване 
на нови и укрепване на вече 
съществуващите взаимос-
помагателни каси и групи за 
правна помощ. Призоваваме 
за създаване на общонационал-

на платформа, която да отра-
зява всички случаи на съдебни 
репресии, да подкрепя подсъ-
димите и затворниците. При-
зоваваме за споделянето на 
цялата информация за защита 
срещу полицейските и съдеб-
ните репресии.

Събранието на събранията 
призовава за шествия на 13 
април, организирани по призи-
вите на 50 организации, сред 
които и Лигата за Правата на 
Човека – за оттеглянето на 
закона, унищожаващ демокра-
тичното право да се манифе-
стира.

Нека в събота, на 18 май, да 
се съберем навсякъде, за да ма-
нифестираме – пред съдили-
щата и затворите!

Този призив ще бъде разпра-
тен по групите, кръстовища-
та и местните общи събра-
ния, за да се присъединят, ако 
желаят!

7 април 2019 г.
Превод: Без лого
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ПРОЗРЕНИЯ

Технически прогрес и индивидуална свобода
Какво е съотношението меж-
ду техническия прогрес и ин-
дивидуалната свобода? Въз-
можно ли е да се говори за ин-
дивидуалната свобода само 
като за икономически, а не со-
циален и идеен фактор?

Маркс-ленинците обикнове-
но измерват прогреса в „то-
нове желязо на глава от на-
селението”, работни места и 
пр. В същото време, защото 
се пишат леви, не признават 
ефикасността на режима на 
Хитлер, който създава 5 или 
6 милиона нови работни мес-
та, изважда Германия от Го-
лямата депресия, развива ня-
кои модерни технологии (като 
ракетната наука, производ-
ството на синтетични гори-
ва и др.) и изгражда силна „со-
циална държава”. Милионите 
загинали от „гладомора” или 
по „великите строежи на ко-
мунизма” изобщо не притес-
няват болшевиките, разсъж-
даващи за прогресивността 
на сталинистката индустри-
ализация. Те ще отговорят, 
че „това е било необходимо 
за развитието на индустрия-
та” или ще кажат, че е „нямало 
никакъв гладомор!” При всич-
ки случаи ще кажат, че „СССР 
е прогресивен, а Райхът не е”.

Те, разбира се, са лицеме-
ри. Добре тогава, Райхът ли е 
прогресивен, или СССР? За при-
вържениците на анархокому-

низма, на самоуправлението 
на работниците и на свобода-
та на словото няма забранени 
зони за критика.

Напредъкът и 
развитието на 
технологиите

Да, производството на желя-
зо, стомана и бетон, строи-
телството на шосета и ра-
кетното производство са ва-
жни и необходими преди век 
и остават такива и до днес. 
В този смисъл Третият райх 
и сталинският СССР допри-
насят за прогреса, за разви-
тието на индустрията. Тези 
системи обаче са победени в 
сблъсъка с технически и науч-
но по-развитите общества 
на Запада.

Първоначално, империите 
на Запада – САЩ и Великобри-
тания – обединяват сили със 
Съветския съюз и побеждават 
Германия и нейните поддръж-
ници. Научното и техническо-
то превъзходство на Запада 
е един от факторите. Атом-
ните бомби, които америка-
нците хвърлят върху Япония, 
са само върхът на айсберга, 
малка част от постиженията 
на американския военно-про-
мишлен комплекс, който из-
преварва все повече и повече 
Третия райх и Япония, особено 
в края на войната. След това 

страните от НАТО разгромя-
ват СССР по време на Студе-
ната война (този път не за 6, 
а за повече от 40 години). Те 
печелят Студената война, за-
щото използваните от тях 
технологии са по-ефикасни, а 
производителността на тру-
да е значително по-висока, от-
колкото в СССР. В опита си да 
настигне и да изпревари Аме-
рика по време на надпревара-
та във въоръжаването, СССР 
се самовзривява икономиче-
ски и социално и накрая се сри-
ва под тежестта на собстве-
ните си противоречия. 75 го-
дини са предостатъчни да де-
монстрират възможностите 
на съществуващата в Съвет-
ския съюз система, която ни 
най-малко не може да се опла-
че от липса на природни и чо-
вешки ресурси. Резултатът е 
очевиден – тя се оказва неефи-
касна.

Съвременният изследова-
тел Мануел Кастелс пише за 
изоставането на СССР: „Съ-
ветският съюз напълно про-
зяпва началото на еволюция-
та на персоналните компю-
три, както впрочем и IBM. Оп-
итът да навакса изоставане-
то му отнема повече от де-
сетилетие, при това собст-
вените му персонални компю-
три приличат поразително на 
първите Apple One. На другия 
край на спектъра, при мощ-

ните компютърни системи, 
за които се предполага, че са 
силното място за етатист-
ката (т .е. напълно контроли-
рана от държавата) техноло-
гична система, максималната 
съвкупна мощност на съвет-
ските компютри през 1991 г., 
когато производството им 
достига своя връх в СССР, се 
оказва с два порядъка по-ниска 
от мощността на само един 
компютър Cray Research. Що 
се отнася до решаващия еле-
мент на технологичната ин-
фраструктура, оценката на 
телекомуникационната сис-
тема, извършена от Диана Ду-
сет, също показва съветска-
та изостаналост в сравнение 
със системата на всяка от го-
лемите индустриални страни 
през 1992 г. Дори в ключови-
те военни технологии до края 
на 80-те години Съветският 
съюз изостава силно от Съе-
динените щати. Сравнението 
на американските военни тех-
нологии с тези на НАТО, Япо-
ния и СССР, проведено от Ми-
нистерството на отбраната 
на САЩ през 1989 г., показва, 
че Съветският съюз е най-сла-
бо развит в 15 от 25-те оце-
нени технологии и че не е рав-
ностоен на САЩ в нито една 
технологична област. Оценка-
та на военната техника, про-
ведена от Малер и Делапорт, 
потвърждава този факт.

Мощната и добре оборуд-
вана Академия на науките на 
СССР е институт, който съ-
средоточава изследванията 
си строго върху собствените 
си програми и критерии, кои-
то не са обвързани с нуждите 
и проблемите на промишле-
ните предприятия. Тъй като 
не могат да разчитат на ра-
ботата на Академията, пред-
приятията използват изсле-
дователските центрове на 
своите министерства. Всеки 
обмен между тези центрове 
изисква формални контакти 
между министерствата по 
планова система, а приложни-
те изследователски центро-
ве също нямат връзка помеж-
ду си. Това строго вертикално 
разделение, наложено от ло-
гиката на командната иконо-
мика, не позволява „учене чрез 
практика”, което се оказва от 
решаващо значение за стиму-
лирането на технологични-
те нововъведения на Запад. 
Липсата на взаимодействие 
между фундаменталната на-
ука, приложните изследвания 
и промишленото производ-
ство води до пълно сковаване 
на производствената систе-
ма, липса на експерименти в 
областта на научните изслед-
вания и стесняване на прила-
гането на науката и техноло-
гиите в ограничен брой обла-
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сти, докато в същото време 
развитието на информацион-
ните технологии се основа-
ва на постоянното взаимо-
действие между различните 
технологични области, кому-
никациите им чрез компютър-
ни мрежи. Достъпът до меж-
дународната научна общност 
е много ограничен и позволен 
само на избрана група от уче-
ни под строг надзор. Оттук 
следва и изоставането в науч-
ното „кръстосано опрашване”. 
Изследователската инфор-
мация се филтрира, разпрос-
транението на откритията 
се контролира и ограничава. 
Бюрократите в науката чес-
то налагат своите възгледи 
на изобретателите, с пълна-
та подкрепа на политическа-
та йерархия. Присъствието 
на КГБ в големите изследова-
телски центрове е всеобхват-
но чак до края на съветския ре-
жим. Възпроизвеждането на 
информация и свободното об-
щуване между изследователи-
те и външния свят дълго вре-
ме се затруднява, което съз-
дава огромни пречки за науч-
ната изобретателност и раз-
пространението на техноло-
гиите. Следвайки „гениалната” 
следреволюционна хипотеза 
на Ленин относно хартиения 
контрол върху производство-

то като основно средство 
за управление на информация-
та, комуникационните маши-
ни за нейното отпечатване, 
копиране и обработка оста-
ват под строг контрол. Пише-
щите машини са дефицитни 
и се следят внимателно. Дос-
тъпът до фотокопирни маши-
ни винаги изисква разрешен 
достъп от службите за си-
гурност – с два заверени под-
писа за руския текст и три за 
неруски текст. Използването 
на междуселищни телефонни 
линии и телекс се контроли-
ра във всяка организация със 
специални процедури, а сама-
та концепция за „персонален” 
компютър обективно подко-
пава съветската бюрокрация, 
включително научната. Раз-
пространението на информа-
ционните технологии – както 
машини, така и ноу-хау – едва 
ли би могло да се осъщест-
ви в едно общество, в което 
контролът върху информаци-
ята играе решаваща роля за 
легитимността на държава-
та и контрола над население-
то. Колкото повече комуника-
ционните технологии правят 
външния свят достъпен за въ-
ображението на съветските 
граждани, толкова повече пре-
доставянето на такива тех-
нологии на населението ста-
ва обективно разрушително. 
Хората в по-голямата си част 

преминават от подчиняване 
на терора към пасивна рутин-
на съпротива, основаваща се 
на липсата на информация и 
на алтернативен мироглед. 
Така, по самото си естество, 
съветският етатизъм (дър-
жавен капитализъм) не позво-
лява да се разпространяват 
информационни технологии в 
социалната му система, а без 
това те не могат да се разви-
ят отвъд специфичните функ-
ционални цели, поставени от 
държавата. Процесът на спон-
танни нововъведения чрез из-
ползването на мрежови вза-
имодействия, характерен за 
информационно-технологич-
ния модел, става невъзможен. 
В основата на технологична-
та криза на Съветския съюз 
стои фундаменталната ло-
гика на изцяло контролирана-
та от държавата икономика: 
приоритет на военната мощ; 
политически и идеологически 
контрол върху информацията 
от държавата; бюрократични 
принципи на централно плани-
рана икономика; изолация от 
света; невъзможност за тех-
нологично модернизиране на 
определени сегменти от ико-
номиката и обществото, без 
да се промени цялата систе-
ма, в която тези елементи си 
взаимодействат.

Последиците от тази тех-
нологична изостаналост в мо-

мента, в който развитите ка-
питалистически страни съв-
местно извършват коренно 
технологично преобразяване, 
са от голямо значение за Съ-
ветския съюз и в крайна смет-
ка се превръщат в един от ос-
новните фактори за неговия 
срив.

Западните сили – САЩ, Ан-
глия и други – не са оазис на лич-
ната свобода. Там също има 
цензура. Тези страни не са де-
мократични – реалната власт 
в тях принадлежи на банкери-
те и чиновниците. В сравне-
ние със Съветския съюз или 
Райха обаче, гражданите на 
тези държави имат по-голяма 
свобода на критиката, на дви-
жението и обмена на информа-
ция, на достъпа до различни из-
следвания и мнения. Бюрокра-
цията на огромните американ-
ски компании (които могат да 
се сравнят с индустриалните 
гиганти на СССР и на Райха) съ-
седства с динамизма на мал-
ки екипи от инженери и учени, 
които са лишени от бюрокра-
ция. В днешния свят такива 
групи се наричат   стартира-
щи; броят на стартиращите 
фирми е един от индикатори-
те за успеха на икономиката.

Това се отнася не само за 
Съединените щати. В света 
една от водещите позиции по 
брой стартиращи фирми зае-
ма Израел; успехът му във вой-

ните с арабите е не само ре-
зултат от американската во-
енна и финансова подкрепа, но 
и от използването на най-но-
вите технологии – и не само 
във военната област. Един 
израелски селскостопански 
работник например изхран-
ва около 80 души, а сирийски-
ят – двама или трима. Днес из-
останалите араби проклинат 
Америка с нейния империали-
зъм, а интелигентните араби 
(които не изпитват никакви 
симпатии към американския 
или израелския империализъм) 
все по-често задават въпроса: 
как става така, че през Сред-
новековието 9 от 10 учени 
са араби и в най-добрия случай 
само един – европеец, а днес е 
вярно обратното? Мисля, че 
няма да сбъркаме, ако кажем, 
че една от причините е огро-
мната неефективна държавна 
бюрокрация, която контроли-
ра обществото и голяма част 
от икономиката на арабските 
страни, ограничавайки свобо-
дата на словото.

Свободата на личността 
като фактор на 
развитието

Индивидуалната свобода 
също е ресурс, при това – ико-
номически ресурс като чугуна 
и стоманата. Повтарям, САЩ 
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ОПРЕСНЯВАНЕ НА ПАМЕТТА

ВЛАСТ И КОРУПЦИЯ
И Л И  З А  П О Л З А Т А  О Т  Ч Е Т Е Н Е Т О  Н А  С Т А Р И  В Е С Т Н И Ц И

Всяка власт корумпира. 
Абсолютната власт корумпира 

абсолютно.
Бакунин

На 25 ноември 2008 г. Евро-
пейската Комисия отказва 
да възстанови отнетите 
акредитации на две българ-
ски министерства, работе-
щи с пари по програма ФАР, 
в резултат на което те не 
могат да сключват догово-
ри. Така страната губи без-
възвратно 220 млн. евро, а 
други 340 млн. евро са спре-
ни. Това става, когато прави-
телството твърди, че сред-
ствата от ЕС са сред основ-
ните резерви на РБ в условия 
на глобална финансова криза 
и че залага на тези инвести-
ции за поддържане на иконо-
мическия растеж и заетост-
та.

Това е безпрецедентен 
акт в историята на Европей-
ския съюз. За първи път стра-
на-членка на ЕС търпи такава 
огромна за мащабите си загу-
ба. Мотив за действието на 
ЕК са обещанията на българ-
ското правителство за спра-
вяне с корупцията и измами-
те, които остават неизпъл-
нени и конкретни резултати 
липсват. От ЕК потвържда-
ват: Злоупотребите продъл-
жават, София само дава обе-
щания. В резултат на про-

вала на правителството в 
„борбата” му срещу органи-
зираната престъпност и ко-
рупцията, България се смята 
и досега за най-корумпирана 
от 27-те страни-членки на 
ЕС.

Тогава световните ме-
дии излизат с редица остри 
коментари за това, че евро-
пейските помощи за Бълга-
рия потъват в джобовете на 
престъпни мрежи. ББС сочи, 
че българската прокуратура 
разследва около 80 случая на 
злоупотреби, но нито един 
високопоставен служител не 
е осъден за корупция, а повече 
от 100 поръчкови убийства 
остават неразкрити. Асоши-
ейтед прес напомня, че стра-
ната влиза в ЕС през 2007 го-
дина с обещание да ограничи 
корупцията и измамите.

За читателите ще при-
помним, че става дума за 
правителството на Сергей 
Станишев, наречен от аме-
риканския президент Джор-
дж Буш „мистър Клийн” („г-
н Чистофайник”). Известно 
като правителството на 
Тройната коалиция, назначе-
но с решение на 40-тото НС 
от 17 август 2005 г., то уп-
равлява с мандата на трета-
та политическа сила в парла-
мента – Движение за права 
и свободи (ДПС) – и е форми-
рано на базата на коалицион-

но споразумение между три-
те тогава най-големи парла-
ментарни сили – БСП, Нацио-
налното движение „Симеон 
Втори” (НДСВ) и ДПС, като 
разпределението на минис-
терските портфейли е на 
квотен принцип 8:5:3. Това 
правителство управлява 
страната до 27 юли 2009 г., 
когато е последвано от пър-
вото правителство на ГЕРБ.

При приемането на Бълга-
рия за член на ЕС от 1 януа-
ри 2007 г. българското прави-
телство на премиера Сергей 
Станишев обещава да огра-
ничи корупцията и измами-
те.

Днес, десетилетие по-къс-
но в разгара на предизборна-
та кампания за европейски 
парламент обект на обви-
ненията на БСП в корупция е 
третото правителство на 
Бойко Борисов. Последното 
не остава длъжник и на свой 
ред вади факти за корумпира-
ността на „соц”-конкуренти-
те, воглаве с Корнелия Нино-
ва и водещата евролистата 
Елена Йончева.

Взаимно се обвиняват в 
това, че са използвали слу-
жебното си положение, за да 
си купят евтини апартамен-
ти и други недвижими и дви-
жими облаги. При това всич-
ки се правят, че са забрави-
ли „нормалната” практика на 

БКП-властниците през 45-го-
дишната им диктатура. Ос-
вен че веднага след като са 
назначени на власт от окупа-
ционните сталински армии, 
те се настаняват в луксоз-
ните жилища на българска-
та буржоазия, номенклатур-
чиците от всички нива полу-
чават или са им построени 
просторни жилища и вили, 
които народът нарича „гим-
назиите”. Капо ди тути капи 
на партийната мафия – Тодор 
Живков – им дава личен при-
мер със своите 30 резиден-
ции, осеяни из най-красивите 
кътчета на „татковината” 
(за сравнение – президентът 
на V република, наследница на 
Френската империя, има на 
свое разположение „само” 5 
резиденции). Ще ни възразят, 
че те не са били негова лич-
на собственост (той сами-
ят твърдеше, че имал само 
едно одеяло и няколко чифта 
закърпени чорапи), а държав-
ни. Това е аргумент на забра-
вилите, че подобно на „Кра-
ля-Слънце” ДЪРЖАВАТА БЕШЕ 
ТОЙ и че се гласеше да упра-
влява до 2007 година, гот-
вейки за своя наследница дъ-
щеря си, а след скоропостиж-
ната ґ кончина прехвърли „на-
следството” на внучката. И 
до ден-днешен никой не по-
ставя въпроса за цената на 
нейната вила на улица „Сек-

воя”, нито за източника на 
средствата на малолетната 
„Жени”, която той назначава 
за Първа Дама при височай-
шите му посещения и посре-
щания на държавни глави от 
петте континента, с кои-
то си разменя „подаръци” за… 
един милиард долара.

Като че ли стремежът 
към властта е имал и има 
други мотиви, освен узако-
нения и незаконен грабеж. 
Старите, днешни и утреш-
ни властници – „свои” и чужди 
(не само европейски) – не ис-
кат и да чуят истината, из-
речена от Бакунин в мотото 
на тази статийка. И е разби-
раемо – тя доказва безсмис-
лието, безнадеждността и 
измамността на „борбата с 
корупцията”, която властни-
ците от цял свят твърдят, 
че водят или обещават да по-
ведат. КОРУПЦИЯ ИМА И ЩЕ 
ИМА НА ВСИЧКИ ЕТАЖИ ДО-
КАТО СЪЩЕСТВУВА ВЛАСТ! Да 
корумпират и да се корумпи-
рат могат само тези, които 
разполагат с власт и от кои-
то зависи решението на про-
блемите на всеки от нас. Що 
се отнася до Европейската 
комисия, тя иска нашенските 
властници да гарантират за 
европейските „инвестито-
ри” проценти и корупция… „в 
рамките на приличното”. •

Феранте Пала
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и Англия не са рай за свободни-
те хора. Тяхното предимство 
пред СССР и Райха в областта 
на личната свобода обаче е без 
съмнение. Свободата на кри-
тика, движение, обмен на ин-
формация, свободата от бю-
рокрация, позволяваща да се 
създаде творчески хаос в ма-
лък екип (девет от десет та-
кива екипа ще работят без-
резултатно, но десетият ще 
се натъкне на блестяща идея, 
която може да промени човеш-
ката вселена).

Идеите също са икономиче-
ски ресурс. За да се генерират 
нови идеи, е необходима сво-
бода. Колкото повече, толко-
ва по-голям е успехът на една 
страна, колектив, общество, 
свързани с новите техноло-
гии, със способността на да-
дена страна, колектив и об-
щество да генерират и вне-
дряват нови идеи в живота. 
В това отношение в СССР и 
в Райха нещата стоят много 
по-зле.

Може би най-важното изме-
рение на свободата е разпрос-
транението на информация-
та. Една все по-гъста мрежа 
от информационни и социал-
ни връзки обхваща света. Все 
повече човечеството се пре-
връща в единен организъм, в 
мощен колективен интелект. 

Това изобщо не означава, че 
всеки индивид се разтваря „в 
общия ум”. Точно обратното: 
успехът на функционирането 
на системата като цяло зави-
си от способностите на всеки 
индивид.

В същото време е невъз-
можно да си представим съ-
временното производство из-
ключено от глобалната мрежа, 
която е толкова важна за него-
вото успешно функциониране. 
Нещо повече – значението на 
връзките се повишава дотам, 
че в известен смисъл вече не 
индивидът, а самата мрежа 
генерира нови идеи. В затворе-
ното, изолирано общество въ-
просът за липсата на прияте-
ли или роднини в чужбина може 
да се окаже решаващ не само 
за кариерата, но и за физиче-
ското оцеляване. Такова обще-
ство в съвременния свят няма 
никакъв шанс.

Анархокомунизмът и 
прогресът

Ние сме далеч от това да иде-
ализираме съвременната со-
циална система на либерал-
на демокрация и пазар. Един 
от водещите теоретици на 
есеровския социализъм, Вик-
тор Чернов, в своята работа 
„Конструктивен социализъм” 
пише, че капиталистическа-
та система създава условия за 

растеж на производството и 
научните изследвания, но чес-
то лишава изследователя от 
истинската радост от твор-
чеството, насочва в крайна 
сметка всички негови усилия 
към извличането на печалби. 
Това е определящото в позици-
ята на ръководството на вся-
ка, дори най-малката фирма.

Днес удивителната сила на 
творческия интелект се кон-
тролира от капитализма с 
принизяващи стимули – печал-
бата на частниците, на соб-
ственика. Творческият дух е 
обезобразен от „мръсния ма-
териализъм на буржоазната 
култура”, това е „мощ в плен 
на беззъбата власт”. „Капита-
лизмът – пише Чернов – асими-
лира работниците на квалифи-
цирания труд много просто, 
той оценява техните услуги 
със звонковата монета в съ-
ответствие с техните спо-
собности, кара ги да се сърев-
новават за златния медал…” 
Изключителните таланти в 
тази област той „всмуква в 
себе си”, трансформира напъл-
но талантливите инженери, 
архитекти и др., превръща ги 
в капиталисти. „Не, не по този 
начин социализмът ще спече-
ли интелигенцията, от която 
се нуждае. Той трябва да я зав-
ладее духовно и морално.” Чер-
нов вижда възможностите за 
такова завладяване в освобож-

даването на творческата ин-
телигентност от игото на 
бизнеса и в конструктивната 
работа на независими от соб-
ствениците и от държавата 
организации на работници на 
физическия и умствения труд, 
на самоуправляващи се профе-
сионални сдружения на труде-
щите се, кооперации и пр.

Като се съгласяваме в из-
вестна степен с Чернов, в 
тази статия бихме искали да 
обърнем внимание преди всич-
ко на факта, че напредъкът 
има много измерения. Систе-
ми, които постигат известен 
успех в материалното произ-
водство – като Третия райх 
и СССР, – изостават от конку-
рентите си в ред други обла-
сти. Що се отнася до интелек-
туалното развитие, пътят 
на затворените общества се 
оказва задънена улица. Те гу-
бят борбата с конкурентите 
си и са „изхвърлени” от истори-
ческия процес.

*   *   *

Анархокомунистическият про-
ект израства от работниче-
ското класово движение, ос-
новано на принципите на са-
моуправление (автономия на 
работническите комитети, 
пряка демокрация) и отхвърля-
нето на бюрокрацията. Само 
такова движение може да ста-

не ядро на бъдещите социални 
преобразувания. Техният сми-
съл и значение не нито в за-
местването на едни полити-
ци с други, редовни парламен-
тарни или президентски избо-
ри, нито в национализирането 
(одържавяването) или прива-
тизацията на индустрията. 
Тяхното значение е в социали-
зацията (обобществяването) 
на икономиката и превръща-
нето на обществото в без-
държавна федерация на самоу-
правляващи се трудови колек-
тиви и работнически съвети.

Без пълната свобода на сло-
вото и критиката обаче, без 
свободата на събранията и 
демонстрациите, без свобо-
дата на вярата и на атеизма, 
подобен проект би бил напъл-
но нежизнеспособен. Ако в са-
моуправляващата се федера-
ция на анархистките комуни и 
трудови колективи започнат 
грубо да затварят устите на 
хората, това ще бъде краят. 
Ако анархокомунистите не 
могат да осигурят по-голяма 
свобода на словото и по-пло-
дотворен обмен на идеи, от-
колкото при капитализма, те 
ще отидат точно там, къде-
то свършват болшевиките. 
Там, където някога болшеви-
кът Лев Троцки изпраща свои-
те опонентите – „на бунище-
то на историята”. •

Шрайбман
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БОРКОР

Иванчева в капана на либералната безизходица
Иванчева стана кметица на 
Младост с една конкретна 
цел – да спре произвола на 
частните строителни компа-
нии в квартала. Цел, за пости-
гането на която, с променлив 
успех, тя действаше по вре-
ме на своя мандат, изправяй-
ки се срещу предприемачите и 
техните политически покрови-
тели. Реакцията на строител-
ните предприемачи беше не-
двусмислена. Първо, тя беше 
нападната от охранители на 
строителна компания, след 
това беше задържана при по-
казна акция, при която беше 
изложена демонстративно с 
белезници на ръцете в центъ-
ра на София, след което прека-
ра месеци в ареста, а накрая, на 
първа инстанция, бе осъдена 
на 20 години затвор. В хода на 
делото основни свидетели от-
теглиха показанията си, при-
знавайки, че са ги дали под на-
тиск, а схемата на цялото ак-
тивно мероприятие се изясни 
в детайли – група частни стро-
ителни предприемачи, за чие-
то лице бе избран строител-
ният бос Александър Ваклин, 
съвместно с държавата, орга-
низират постановката с под-
купа, която служи за претекст 
за отстраняването на Иванче-
ва, а показният арест, униже-
нията и тормоза, както и без-
прецедентната присъда, са из-
ползвани като инструмент за 
сплашване на всеки следващ, 
дръзнал да се изправи срещу 
интересите на бизнеса.

Как всичко това стана въз-
можно? От самото начало 
Иванчева пое борбата си от 
либерална перспектива – под-
крепа от гражданското обще-
ство в квартал Младост, под-
крепа от част от градските 
либерални активисти, най-ве-
че ангажираните с борбата за 
съдебна реформа, участие на 
избори, политически маневри 
с БСП и други представите-
ли на професионалната поли-
тика и атака срещу частния 
произвол на строителните 
компании с инструментите 
и реториката за правовата 
държава и върховенството 
на закона. Ответният удар на 
строителните предприемачи 
и държавата обаче съвсем не 
следва тази либерална линия, 
а представлява учебникарски 
пример за класова саморазпра-
ва. Още по време на предиз-
борната кампания частните 
предприемачи и техните по-
литически покровители ата-
куваха Иванчева основно по 
линията на нейното социално 
положение – основният им ар-
гумент беше, че тя е „проста 
фризьорка”. Сега пък Иванчева 
усеща върху гърба си „върхо-
венството на закона”, тако-
ва, каквото е и каквото един-
ствено може да бъде в капи-
талистическата държава. 
„Справедливостта е класово 
понятие”, беше казал един бъл-
гарски министър в изблик на 
откровеност. И това дейст-
вително е така. За класата, 

към която принадлежат стро-
ителните предприемачи и по-
литиците, терорът над Иван-
чева и 20-годишната присъда 
са съвсем справедливо наказа-
ние за нейната намеса в све-
щеното им право да изсмук-
ват печалби на гърба на обще-
ството.

Този факт обаче изглежда 
убягва на либералните акти-
висти, които продължават 
да се уповават в борбата си 
на клишетата за справедли-
вата, правова държава и аб-
страктното равенство пред 
закона. Така те влизат в роля-
та на полицаите, които се са-
монапръскаха с лютив спрей 
пред народното събрание. 
Ограничени от догмите на 
либералното статукво, тези 
активисти не разполагат с 
необходимите оръжия, с кои-
то да се изправят срещу ма-
шината на държавата и ка-

питала. За свои съюзници те 
избират едно шумно, но без-
силно и маргинално малцин-
ство на градската либерална 
десница, имащо за социална 
база междукласовото обеди-
нение от дребни предприема-
чи и работници от високата 
средна класа, което е твърде 
слабо, за да се изправи срещу 
големите риби и чиито лиде-
ри са твърде обвързани ма-
териално с интересите на уп-
равляващата върхушка, за да 
започнат социална борба сре-
щу нея. Затова и подкрепата 
за Иванчева се изразява пре-
димно във фейсбук статуси 
на възмущение и малобройни 
протести. Самата Иванчева 
в своите публикации се обръ-
ща именно към представите-
лите на дребния бизнес, в кои-
то, поради собственото си 
социално положение и либерал-
ните си заблуди, вижда един-
ствени свои съюзници.

В нейна защита сме длъж-
ни да кажем, че в настоящия 
контекст в България тя всъщ-
ност няма друг избор. Един-
ствената социална сила, спо-
собна да се бори ефективно 
срещу капитала и държавата, 
е работническата класа. Рабо-
тещите хора не просто пред-
ставляват мнозинството от 
хората в страната, но това 
са и хората, чийто материа-
лен интерес влиза в пряк сблъ-
сък с този на предприемачите 
и политиците. Работническа-
та класа има икономическата 

и политическата сила да води 
борбата поради продуктив-
ната си роля в обществото. 
Това е силата на стачката, 
чрез която, когато работни-
ците са организирани, могат 
да блокират икономиката. 
Това им дава силата да пазят 
своите активисти от репре-
сиите и да налагат своя дне-
вен ред на управляващите. За 
съжаление, в България работ-
ническата класа е индивиду-
ализирана, лумпенизирана и по 
този начин лишена от своята 
колективна сила. Работниче-
ската класа напълно отсъст-
ва като политически субект 
в страната и съответно е 
невидима за активисти като 
Иванчева. Затова и всякакви 
антисоциални политики, еко-
логични безобразия и открита 
държавна репресия минават 
напълно безнаказано и следо-
вателно стават все по-безоч-
ливи и нагли. Докато работе-
щите хора в страната не ос-
ъзнаят своя общ интерес и не 
се организират в негова защи-
та, цялото общество ще про-
дължи да стои безсилно пред 
безобразията на самозабра-
вилия се елит, а онази част 
от либералните активисти, 
действащи по убеждение, ще 
страдат от ударите му сами, 
обезкуражавайки и малкото 
други, които биха поели по 
пътя на социалната конфрон-
тация в името на едно по-до-
бро бъдеще. •

Никола Петканов

работническата 

класа е 

индивидуализирана, 

лумпенизирана 

и по този начин 

лишена от своята 

колективна сила
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За нелегалните шествия изби-
райте сенчести тесни зони. 
Големите пътища намаляват 
ефекта от числеността, до-
като на малките улици броят 
на хората е по-впечатляващ. 
Маршрутът трябва да се об-
мисли, така че да не се задър-
жате на една улица повече от 
няколко минути. Използвайте 
всички особености на тере-
на, за да попречите на претър-
сванията и преследването от 
ченгетата.

Полезно е да се предвиди в 
маршрута преминаване на ад-
министративната граница 
на районите: тогава ще има 
объркване между ченгетата 
от различни райони. Особено 
важно е в последния етап от 
маршрута да се осигури нали-
чието на близка непроходима 
зона за автомобили. Това мо-
гат да бъдат паркове, река с 
пешеходен мост или железо-
пътни релси. Така участници-
те ще могат да се откъснат 
по-лесно от преследването.

Внимателно разработете 
маршрута, направете го въз-
можно най-променлив. Осигуре-
те ключови транспортни цен-
трове за разположението на 
съгледвачите. Също така съг-
ледвачът трябва непремен-
но да бъде близо до местния 
централен пост, за да докла-
два незабавно за активност-
та на „сивите”. Съгледвачите 
трябва да бъдат мобилни – мо-
торът е най-препоръчителен. 
Има смисъл предварително да 
се премине маршрутът пеш в 
компанията на другари от раз-
лични групи. Не трябва да има 
ситуации, когато всичко е 
възложено на един човек.

На шествието трябва по-
стоянно да се скандират ло-
зунги, да горят факли и димки, 
да се оставят графити с ша-
блони и да се лепят максима-
лен брой стикери. За района 
такава акция е събитие. Тя ще 
бъде обсъждана от местните 
жители, а графитите и стике-
рите ще напомнят за акцията.

Общо правило за всяко ради-
кално действие е осигуряване 
на отразяване в новините на 
същия ден (най-късно на след-
ващия).

Пряко действие

Основната задача на анархи-
стите е с цялата си сила и 
собствен пример да доприне-
сат за усвояване на прякото 
действие от народа, което 
само по себе си води до осво-
бождението на потиснатите.

Протести на жители

На първо място, анархистите 
трябва да дойдат на срещите 
на жителите и да разберат 
какви настроения царуват 
там. Не трябва да има никакво 
отделяне като самостоятел-
на фракция, не е необходима и 
конкретна символика. Хората 
трябва да чувстват, че хора 
като тях са дошли на помощ, а 

не са някаква екзотична секта. 
В същото време не трябва да 
скривате мнението си от жи-
телите.

Трябва да се запознаете с 
най-активните и решително 
протестиращи, за да разбере-
те по-добре настоящата си-
туация и на кого може да раз-
читате. На митингите тряб-
ва по всякакъв начин да се 
предотвратят легалистки-
те настроения и да се изобли-
чат опитите на политиците 
да водят протестите. Добро 
логично продължение на ми-
тинга е блокирането на пъти-
ща и атакуване на „обществе-
ни” обекти (огради, строител-
на техника, административна 
сграда и др.)

Следващата стъпка е 
агитрейдът. Необходимо е 
бързо да се направят тема-
тични стикери и шаблони, и 
да се разпространяват в ця-
лата околност. Подгответе 
листовки и ги разпръснете в 
пощенските кутии и/или ги 
подпъхнете под вратите на 
апартаментите. Не забравяй-
те да се опитате да коорди-
нирате действията и лозунги-
те си с местните активисти, 
без да им налагате решения – 
действайте гъвкаво. Трябва да 
се разбере, че ние не целим ре-
клама на нашата организация, 
както правят политиците. 
Ние насърчаваме развитие-
то на самоорганизацията на 
народа. И накрая, радикалните 
действия. Строителни огра-
ди, строителна техника и ма-
териали – това са основните 
цели. Не забравяйте да включи-
те групата на операторите 
за снимки. Акцията трябва да 
бъде оповестена публично на 
следващия ден.

Работническата борба

Когато възникнат работниче-
ски вълнения, трябва да дейст-
вате по същия начин, както с 
жителите. Опитайте се да 
дойдете на срещите като съп-
ричастни, в никакъв случай не 
се позиционирайте като от-
делна политическа сила – т. е. 
без знамена, транспаранти 
и други атрибути. Запознай-
те се с активисти, подкрепе-
те радикалните настроения и 
принципите на прякото дейст-
вие в разговори и речи, помог-
нете на работниците с тех-
ническа работа. Прилагайте 
агитрейда с лозунги за работ-
ниците, извършвайте радикал-
ни действия. Обекти могат да 
бъдат офиси и мениджъри на 
имоти, а в някои случаи и обо-
рудване на предприятието.

Изключително важно е да 
се разкрие подривната роля на 
казионните профсъюзи. Те чес-
то представляват голяма за-
плаха за работническото дви-
жение. Противопоставя им се 
идеята за анархосиндикалната 
борба, обяснява се, че профсъ-
юзите са бюрократизирани за 
класовото сътрудничество и 
компромисите, докато синди-
катите са за прякото дейст-
вие на самите работници. Ако 

в разговор с работниците 
чувствате, че събеседникът 
не е готов за пряко действие, 
но се нуждае от преки отгово-
ри на въпроса „Какво да правим 
и как да го правим?”, не се от-
клонявайте и не навлизайте в 
абстрактното мислене. Иде-
ята за работнически контрол 
(ситуация, в която работници-
те проверяват счетоводни-
те „книги” на компанията, сле-
дят за редовното плащане на 
заплатите, търсят подобре-
ние на условията на труд, за-
браняват на администрации-
те да уволняват работници 
без съгласието на работната 
сила) – макар и умерено – ще ги 
накара да мислят в правилна-
та посока, защото е логична, 
продължаването на тази ми-
съл ще бъде самоуправление.

Какво да се прави, ако 
няма сериозни вълнения?

Анализирайте ситуацията, из-
берете най-обещаващата гру-
па работници. Най-добре е да 
бъдат млади работници. Мар-
кирайте на картата местата 
на работа на избраната гру-
па и започнете да действате. 
Направете сайт на работни-
ческото движение или използ-
вайте съществуващите, ако 
има такива. Подгответе те-
матични шаблони и стикери, 
започнете да обработвате 
околността. Помислете за съ-
държанието на агитацията – 
лозунги като „работи, купувай, 
умирай” или „права не се дават, 
права се вземат” не вършат 
работа. Бъдете конкретни, на-
ричайте нещата със собстве-
ните им имена.

Отделно, подгответе аги-
тация с призив към работни-
ците да ви напишат по поща-
та какви са проблемите в тях-
ната работа. Със сигурност 
много хора ще има за какво да 
говорят.

След като анализирате ин-
формацията, изберете най-не-
навижданите началници и за-
почнете радикални действия. 
Те могат да бъдат акции сре-
щу техните офиси, собстве-
ност (коли, апартаменти) и 
лично срещу тях. Не забравяй-
те своевременно да качва-
те актуализациите на сайта. 
Трябва да разберете, че чен-
гетата и специалните служ-
би ще се заемат с вас, затова 
точките за информационна си-
гурност трябва да се следват 
перфектно. Не трябва да има 
публичност, дори в рамките на 
анархисткото движение!

Отряди за самоотбрана

В допълнение към споменати-
те по-горе насоки, антифа-
шистката и антиполицейска-
та могат да бъдат полезни. 
Проблемът с тези движения 
е, че при постигане на няка-
къв успех всички те постепен-
но затихват, да не говорим за 
присъщите им реформистки и 
аполитични тенденции. Анти-
фашизмът обаче е щит срещу 
неофашистки групи, с чиито 

ръце властите могат да се оп-
итат да се справят с нас (как-
то се е случвало неведнъж в ис-
торията). Движението на Ан-
тиченгетата може да намали 
нивото на беззаконие на поли-
цаите, да принуди боклуците 
да се съобразяват с нас. Такива 
са условията за оцеляване на 
анархисткото движение.

Потребителските 
кооперации

Значителна част от анархи-
стите са работници или сту-
денти, които живеят за своя 
сметка. Храните за по-голя-
мата част от тях са едни и 
същи, особено ако много от 
тях практикуват балансирана 
диета. Организирайте колек-
тивно закупуване на нужните 
продукти директно от произ-
водителите. Освен очевидни-
те предимства – спестяване 
на разходи – тази практика е 
уникална с това, че можете 
да се установите директни 
отношения с работещите на 
село. Това е голям опит на ис-
тинска самоорганизация, така 
се създават социални мре-
жи. За държавата е трудно да 
унищожи такива мрежи пора-
ди тяхната децентрализация, 
аморфност и поради сложнос-
тта на съдопроизводството. 
Ако по-рано само интелигенци-
ята беше надеждна социална 
база на анархистите, в близко 
бъдеще това трябва да се про-
мени в посока на кооператив-
ните мрежи.

На тази основа следва да 
възникнат и други икономи-
чески проекти, по-конкретно 
прогресивни селскостопански 
кооперации, занаятчийско про-
изводство за потребителския 
пазар, автономно предоставя-
не на жилища. Кооперацията 
обаче не може да промени са-
мата социална система.

Друго важно за нас е: да съз-
дадем своя икономическа база 
и инфраструктура за анар-
хисткото движение. Така или 
иначе всички анархисти ра-
ботят някъде и е по-добре да 
работят за себе си, отколко-
то за чорбаджиите. Инфра-
структурата е земя, помеще-
ния, оборудване и транспорт, 
които могат да се използват 
за проекти за вътрешен рас-
теж (семинари, обучения, тре-
нинг и др.) Също така, алтер-
нативните проекти служат 
като пропагандна платформа 
на нашите идеи, показват на 
практика, че икономическото 
самоуправление е възможно и 
полезно.

Въстание

Все още ни предстои да напи-
шем тази глава. За да побе-
ди анархизмът, революцията 
трябва да бъде в глобален ма-
щаб и това няма да бъде едно-
кратен акт, защото държави-
те ще се опитат да смажат 
въстаналите. Няма гаранция, 
че революцията ще се раз-
пространи бързо от страна в 
страна. Ако революцията оба-

че е започнала – трябва да се 
борим.

В основата на въстаниче-
ските сили влизат групите, 
които извършват най-ради-
калните действия като палеж 
и унищожаване на обекти, фи-
зическото въздействие върху 
властимащите и експропри-
ацията. Именно тези групи, в 
случай на въстание, ще тряб-
ва да съставят първата линия 
на атака и да предадат опита 
на другите. Колкото по-добре 
е подготвен всеки от нас, тол-
кова по-малко жертви ще изис-
ква революцията.

Няколко думи за стратеги-
ята на борбата през 21 век. 
Конфронтацията на огромни 
фронтове, наситени с войски, 
потъна в забвение. Средства-
та за стрелба са достигнали 
такова ниво на развитие, че 
всяка голяма концентрация на 
вражески войски може бързо 
да се удари от мощни високо-
точни удари от самолети и ра-
кетни сили. След това бомбар-
дираните бойни групи се лока-
лизират и атакуват от арти-
лерийски, танкови и моторизи-
рани пехотни формирования. 
Разгромът завършват нем-
ногочислени специални сили. 
Обикновените войски днес слу-
жат по-скоро като окупиращи, 
отколкото като ударни сили.

На такава огромна мощ 
само партизанските такти-
ки, които виетнамските въс-
таници или афганистанските 
муджахидини са използвали ус-
пешно, са в състояние да се 
противопоставят, последва-
ни от разпръскване.

Друго ефективно средство 
за борба е тактиката на град-
ските бойци (герилерос), кога-
то основни действащи звена 
са малки групи от по няколко 
души. Ден след ден те атаку-
ват военни и полицейски пост-
ове, правят засади и унищожа-
ват административния апа-
рат на врага, а в решителния 
момент се концентрират и 
атакуват големи цели като ле-
тища, казарми, затвори (с цел 
освобождаване на политиче-
ските затворници) и др.

Основният принцип на „ге-
рилята” е „бий и бягай.” Целта 
ґ не е да побеждава добре въ-
оръжения и многоброен враг в 
открит бой, а да го измори с 
безкрайни ужилвания на „оси”, 
да му внуши чувство на страх 
и несигурност, да му причини 
човешки, икономически, про-
пагандни и морални щети, не-
съвместими с неговите спо-
собности, да унищожи него-
вия административен апарат. 
Въстанието е възможно само 
ако има солидна социална ос-
нова за цялото движение, кога-
то многобройните пропаганд-
ни групи имат подкрепата на 
големи обществени движения 
и материална база. Пропаган-
дата без пряко действие е 
немощна, прякото действие 
без пропаганда е сляпо, а въс-
танието без двете е обрече-
но. •

(следва)
Анархисти от Белорусия



май 2019, брой 5 11

Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не 

е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 

не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 

грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 

на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 

автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 

Ръкописи не се рецензират и не се връщат!
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и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org
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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

2. Христо Христов, Разград 30 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. Националното освобождение и безвластният федерализъм – 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 10 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	 01.05.1886	 г.	 чикагските	

работници	 обявяват	 обща	
стачка	 за	 8-часов	 работен	
ден.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2019 СВОБОДНА  МИСЪЛ

ПОЕЗИЯ

Речи
НЯКОИ МИТИНГИ се забиват в слуха

като буря от строшени стъкла.

Други ни вкарват в земетресения от

обещания, евфемизми, заслепления

и ни заглъхват ушите.

Сблъскваме се с речи, които връхлитат

като огнено торнадо

и постепенно възпаляват дробовете ни.

Има и такива, които ни зашеметяват,

обкръжават ни с мъгла и ни захвърлят

на разсъмване в забутани улички.

Или такива, които ни оглушават с крясъци и оскъдни думи

насред гюрултия от цветове и прожектори.

Или дори такива, които ни потапят в плаващи пясъци

или оковават краката ни в часовников ритъм.

Но има и други,

които планират невидими

и полепват по кожата.

Разсеяно ги попиваме

докато пазаруваме, четем или прелистваме

листовете на календара.

Впиват се в ретината ни

и напасват вените ни към своя ред.

С тези

изграждат света ни. •

Алберто Гарсия-Тереса
Превод от испански Владимир Сабоурин

ОТ ПОЛЕЗНИТЕ КНИГИ

2. Националното 
освобождение и 
безвластният 
федерализъм 
от Георги Хаджиев

Национализъм и интернацио-
нализъм – две идеи, две стра-
ни на историческата дейст-
вителност. Непримирими, не-
обходимо противоположни 
и антагонистични ли са те? 
Борбата за осъществяване на 
една международна общност 
без никакви граници, които да 
разделят расите и народите, 
отрича ли всяка борба за на-
ционално освобождение срещу 
чуждото владичество? •
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АНАРХИЗМЪТ В 21 ВЕК

Анархията в информационната ера
Духът на времето

Време е за освобождение от 
бедността, властта и труда. 
Живеем в свят, в който мили-
они хора плащат месечно за 
отслабване толкова пари, с 
колкото би се нахранила една 
африканска страна. Милиарди 
нямат дори правото да разро-
вят земята, за да отгледат 
къшей хляб, защото не е тях-
на собственост. Човечество-
то може би съществува от 
десетки хиляди години, но де-
монът на алчността погълна 
последните кътчета от пла-
нетата едва преди няколко 
столетия. И вече е време да 
го унищожим.

В края на миналия век на-
стъпиха два нови процеса. На-
влизането на роботи и авто-
мати във всички сфери на чо-
вешката дейност, което ние 
наричаме Роботронна револю-
ция. И Глобализацията – засил-
ващият се контрол над плане-
тата от малцината собстве-
ници на мултинационалните 
корпорации. Те донесоха на чо-
вечеството неравенство и 
власт в размери, непознати в 
историята. Но носят и надеж-
да за освобождение.

Информационните техно-
логии създадоха немислими 
доскоро средства за общува-
не. За пръв път можем да спо-
деляме идеи и факти с милиар-
ди хора по всички краища на 
света. Ако в Средновековие-
то монополът на църквата 
върху знанията поддържаше 
властта на феодалите, днес 
интернет прави пряката де-
мокрация (можем да кажем 
още самоуправлението или 
анархията) най-естествения 
начин за организация на обще-
ството. Днес няма нужда от 
посредници, началници и по-
тисници, които да решават 
вместо всички нас – поставя-
нето на обсъждане и разиск-
ване, гласуването и вземане-
то на решения могат да се 
организират непосредствено 
чрез интернет. Това изобли-
чава паразитния характер на 
всякакво парламентарно сло-
воблудство и „народно пред-
ставителство”.

Едно наистина демокра-
тично общество може лес-
но да организира прозрачна 
система на гласуване по въ-
просите, които стоят пред 
квартала, общината, стра-
ната или дори целия свят. 
Лесно е всеки заинтересован 
да обсъжда местните и гло-
балните въпроси и да прове-
ри дали гласът му е правилно 
отчетен. При нужда могат 
да се привлекат компетент-
ни в дадена област специали-
сти, които да изложат въпро-
сите пред общото събрание 
или в медиите на местната 
общност. Съвсем прозрачно 
могат да се съберат всички 
предложени решения и да се 
отсеят постепенно според 
интереса, който хората зая-
вяват към тях.

Може да се установи пряка-
та и обратната връзка с нов 

вид институции – промяната 
на нуждите и желанията на 
хората да се отчита мигно-
вено, а решенията по различ-
ните въпроси да се вземат ав-
томатично и публично, без за-
бавяне и посредници. Така пря-
ката демокрация би заменила 
законодателната власт с кон-
сенсус по въпросите за функ-
ционирането на общността. 
Би направила излишни изпъл-
нителната власт, която на-
лага решенията върху хората, 
и съдебната власт, която ги 
санкционира за неподчинение-
то. Всъщност тези власти 
мигновено биха влезли в кон-
фликт с едно пряко-демокра-
тично общество – тъй като 
единствената институция, 
която регулира отношенията 
в него, е общото събрание на 
цялата общност.

По този начин всички ще 
придобият равна власт, чрез 
гласовете си при вземането 
на решения. В пряката демо-
крация проблемите ще се ре-
шават не от йерархичните 
институции на държавата, а 
от самото общество. В него 
основните органи не са парла-
ментът и правителството, 
а общото събрание на мест-
ното и федеративното само-
управление. Стотици години 
крале и лордове ни убеждава-
ха в божественото си право 
да ни управляват. После по-
литиците ни убеждаваха в 
нуждата да решават вместо 
нас. В 21 век обаче повече не 
са нужни парламент и прави-
телство за вземане на реше-
ния. Щом имаме интернет и 
приспособления, позволяващи 
да се влиза и излиза от него 
почти отвсякъде, можем да 

дадем мнението си за всич-
ко, което ни вълнува. Всеоб-
щите обсъждания могат да 
се сведат до минимум – само 
до най-важните въпроси. Днес 
организационната арматура 
на комунистическото обще-
ство – анархията – е по-осъ-
ществима от всякога.

За пряка демокрация оба-
че няма да бъде достатъчна 
замяната на държавните ин-
ституции със съответни-
те инфраструктури, ползва-
щи интернет. За нея е нуж-
но обикновените хора да се 
активизират, за да изземат 
властта от държавата. Нуж-
но е развитие на анархисти-
ческо самосъзнание. Новите 
комунални и федерални органи 
трябва да бъдат създадени 
от независими хора, а не от 
бюрократите на държавата.

За успешното функциони-
ране на такава пряка демокра-
ция ще бъдат необходими още 
редица условия. Свободно раз-
пространение на информация-
та, за да се запознаят всички 
с разглеждания въпрос. Много 
свободно време, за да могат 
хората да му отделят доста-
тъчно внимание. Достатъч-
на компетентност на насе-
лението по непосредствено 
свързаните с обсъжданите 
теми въпроси – без да бъде 
нужно да бъде специалист в 
съответната област, всеки 
трябва да има възможност да 
се запознае с въпроса до сте-
пен, в която да бъде доста-
тъчно уверен, че взема инфор-
мирано решение. Осигурява-
не на достъп до интернет за 
всички – днес това е възмож-
но само за 38 % от световно-
то население.

Свободно разпространение 
на информацията

Днес властите укриват вся-
какъв вид „тайни” и „класифи-
цирани” данни по обществе-
ните въпроси, за да прикри-
ват престъпленията си. В 
пряката демокрация общест-
вени „поверителни данни” са 
недопустими – всеки може 
свободно да разпространява 
информацията по всякакви 
общи дела в Мрежата. „Кла-
сическите” медии под цен-
трализиран контрол ще бъ-
дат заменени с възможност 
за участие на всички желае-
щи в процеса на информиране 
на населението. „Авторско-
то право” ще бъде унищоже-
но. Всички знания, съставящи 
световния фонд на човечест-
вото в сферите на науката, 
изкуството, историята, об-
ществения живот и т. н. ще 
бъдат достъпни за всички.

Вече се случва промяна в 
тази посока. В тоталитар-
ните общества средствата 
за масова информация (СМИ) 
са подчинени на държавата, а 
в демократичните – на свои-
те собственици от капита-
листическата класа. Инфор-
мацията се поднася така, 
както това е изгодно на оне-
зи, които контролират СМИ. 
С развитието на интернет 
обаче ситуацията се проме-
ня, извършва се децентрали-
зация на този процес. В сфе-
рата на информацията вече е 
настъпил своеобразен „кому-
низъм” – всеки има свободен и 
безплатен достъп до нея.

Държавите се опитват да 
цензурират интернет. Зако-
ните за частната собстве-

ност и авторското право 
възпрепятстват свободно-
то разпространение на ин-
формацията. Вече десети-
летия се води борба между 
„антипиратското” законода-
телство и различните сред-
ства за споделяне на съдър-
жание (книги, филми, музика 
и др.) в интернет – торент 
програмите са само поред-
ното оръжие срещу власт-
та. Докато преследванията 
се засилват, а технологиите 
се променят, винаги се запаз-
ват островчета на информа-
ционния комунизъм под една 
или друга форма.

Докато властта налага 
открита цензура, собстве-
ниците на СМИ прикрито ма-
нипулират информацията. 
Медийните корпорации зали-
ват умовете с информацион-
на помия, за да удавят разума. 
Те винаги са притежавали те-
левизиите и големите печат-
ни издания, а отскоро тотал-
но доминират и интернет. В 
основния информационен по-
ток практически не може да 
се промъкне неподходяща за 
тях информация. Обвиняват 
маргиналните медии и непро-
фесионалните журналисти, 
че създават „фалшиви нови-
ни”, съдържащи подвежда-
ща или невярна информация. 
Един по-сериозен анализ на 
основния новинарски поток 
обаче би го изобличил като 
не по-малко „фалшив”.

Разпространението на не-
вярна информация не може да 
бъде спряно дори в мечтано-
то от нас общество. Хората 
не са роботи – те могат да 
лъжат и манипулират, поня-
кога дори себе си. Равенство-
то в доходите обаче ще пре-
махне материалния мотив, 
който несъмнено стои зад 
повечето манипулации днес. 
А свободата за разпростра-
нение на информацията и 
растящото свободно вре-
ме ще дадат възможност за 
сравнение на различните из-
точници и проверка на всяко 
твърдение.

За нормално функционира-
не на информационната пря-
ка демокрация ще бъде необ-
ходимо и високо ниво на ком-
петентност на населението 
по редица въпроси. Към това 
се прибавя необходимостта 
от участие на тясно профи-
лирани и висококвалифици-
рани специалисти за повече-
то от производствените 
процеси. Няма ли обаче опас-
ност такава система да се 
превърне в технократично 
правителство от специали-
сти – учени и инженери? Не, 
защото превръщането на 
учените във властници и 
правителствени чиновници 
ще ги деквалифицира! Лесно 
можем да се убедим в това, 
като преброим властници-
те, които могат да бъдат 
наречени функциониращи уче-
ни – няма да ни отнеме много 
време. •

(следва)
Колектив „Буревестник”


