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Затворите в САЩ
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В пазарната демокрация зад решетките гният милиони невинни, а шепата отдавна заслужили
дранголника правят пачки

Как се организира
стачка
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Другарите от Самарския стачен комитет в Русия споделят
своя „челен опит”

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ

Вагонни етюди

Който често пътува с влак
и няма скъпа играчка от „гамата комуникационни продукти”, в която да е втренчен
от началната гара до своята
спирка, може да наблюдава и
чува прелюбопитни случки и
персонажи.
Вчера пътувам и чувам
мнение. Казва го на висок глас
някакъв чичка, надали много
по-възрастен от мен, но ви
уверявам, че с циганската си
муцуна и изхабеното от бачкане тяло пак съм като манекен пред него!
Та бъбри си човекът към
публика от други изкуфели
пенсии: „Аз много добре си
спомням какво ни разправяха за комунизъма в училище!
Всички съзнателни, работят
на съвест без заплата и премии, всеки щастлив на своето си място… Егати скуката!
Идеше ми да се гръмна като
ги слушах!”
Честно, нещо в лицето на
чичката, в маниерите му ме
кара да мисля, че не му е идва-

ло чак толкова да се гръмне.
Във всеки случай очевидно не
го е сторил. Даже го преценявам като онези в класа, които
са кимали усърдно, за да ги забележи даскалът, а в междучасието навярно са го апострофирали и са се подигравали,
но сигурни в този момент, че
няма да ги наклепат.
Зачудих се също защо не се
е гръмнал, след като по време
на реалния „социализъм” съзнателността бе лицемерна,
особено при другарите с отговорни длъжности и постове, а съвестно работеха
само будалите и идеалистично възпитаните младоци. Заплатите се възприемаха като
добри, защото не ги сравнявахме с едни френски например – седем пъти повече по
покупателна способност от
„социалистическите”. Премиите се полагаха предимно на
доказалите лоялност. За щастието „на своето си място”
говори нарастващото през
годините пиянство. Човек не
се налива до оскотяване, когато е щастлив.
Навярно този живот не му
се е струвал „скучен”…
Или по-късно, когато се разрази „демокрацията” и шумно
пъдехме „комунизъма”. За съзнателност не е прилично да се
говори, приказваме за „мотивация” и „заинтересованост”.
Съвестта по-добре да си
» » » продължава на страница 2

Възможна ли е
глобална
революция?
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Интервю на Илия Троянов с
Георги Константинов

В задънена улица
ли е изкуственият
интелект
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Интелектуалната немощ се бои
от мощта на интелекта

Мартирологът
на Бжежински
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Глобалният политгросмайстор
припомня безчинствата на вчерашни и днешни „цивилизатори”

АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

Нова работническа конфедерация
РАБОТНИЦИ ОТ АВТОНОМНИТЕ СИНДИКАТИ УЧРЕДИХА НОВА
СИНДИКАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
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ДОЗА АНТИИДИОТИК

Народна мръдналост

Поговорките като „огледало
на масовия характер” на даден народ – това е смисълът
на тази поредица статии.

Често, колкото и да си повтаряме „огледалце, я кажи”,
отражението не е замайваща красавица – или юначен хубавец.
Например
назидателно
повтаряното, понякога в различни варианти: „Приятелството е приятелство, но
сиренето е с пари”, среща се и
като „Чисти сметки – добри
приятели” или съвсем стряскащото „Бадева (за мерси тоест) и бащин гроб не се копае”. За уравновесяване на
грозния образ, който виждаме в тази „народна мъдрост”,
хващам първото ми попадна» » » продължава на страница 2
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трае, защото по служебни задължения хората вършат такива дивотии, за които обикновено викат на другите „Абе
ти съвест имаш ли!?” Относно заплатите и премиите –
хайде да си помълчим. Щастието… наистина да помълчим,
както са съветвали римляните да говорим за мъртвите –
или добро, или нищо.
Та оттук си правя извода:
сигурно човекът е влюбен в
интересен живот без скука.
Докато ми минаваха тези
неща през ума, той продължаваше да споделя възгледите
си за всичко, за което се сети.
И така чух:
- колко гнусна била негърка в клипа „Дойчланд” на Рамщайн;
Само че преди това, още
на качване на Централна гара
го видях как зяпа ученичките,
сред които и няколко толкова мургави, че аз мога за албинос да мина. Така че ако шоколадовото девойче от немския
клип мине покрай него, лигите
ще му потекат. От погнуса
ли?
- за Консилиума на Висшите разуми от Сириус и другите годни за живот съзвездия;
Аз съм прост заварчик и
боклукчия, ерудицията ми има

големи бели полета, например
за астрономията, ама знам,
че Сириус не е съзвездие, а
звезда, около която условия
за живот като нашия напълно
липсват. За „Висшите разуми”
ми позволете да не коментирам, че да не попадне вестникът у мили жени и малки деца.
- за националните предатели, които се изнесоха на гурбет по разни испании-германии-гърции, където жулят гадни неща като агуардиенте,
шнапс и узо, а не православна
ракия – всеизвестно било, че
ако поп освети казана, ракията от него не вреди, а е много
здравословна.
Е това ме поутрепа. Трябва
да попитам Гугъла дали осветена от свещеник ракия лекува цироза – мнозина люде от
моята махала ще бъдат излекувани, когато узнаят истината.
Та много неща ми хрумнаха,
с които да го репликирам тоз
персонаж. Само че, мой грях,
домързя ме да му ги тикна в
носа. Каква е ползата? Изчаках си спирката и слязох от
влака, чудейки се с какво мият
в БДЖ-ПП вагоните, че после,
заради остатъчните изпарения от препаратите, пътниците ги избива да говорят
такива глупости. •
Хасан Девринджи

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ!

Експроприация на експроприаторите
В башкирския град Салават
старшият касиер на местната банка Луиза Хайрулина
открадва 23 милиона рубли
и избягва със семейството
си. Министерството на вътрешните работи на републиката, която е част от Русия, заявява, че жената се издирва и разпространява описанието ґ. Социалните мрежи обаче я подкрепят и масово одобряват постъпката ґ.
На 27 май 35-годишната
Луиза Хайрулина си тръгва
от работа, за да се прибере
вкъщи. По-късно се оказва, че
е взела със себе си 9 милиона
рубли, още 140 хиляди щатски
долара и 101 хиляди евро, което е общо около 351 000 долара (325 хил. евро).
След кражбата изчезва. Семейството ґ – 41-годишният
ґ мъж, сестра ґ, двете ґ дъщери и баща ґ – са тръгнали
с нея.
В момента случаят се разследва. Жената е работила
като старши касиер и е имала достъп до всички помещения. Никой не я е проверявал,
когато се е прибирала вкъщи,
пише „Комсомолская правда”.
Веднага след завършването на университет през лятото на 2006 г. тя започва
работа като старши касиер
в банка и оттогава не е променяла работата си.

В продължение на три години, от 2002 до 2005 г., съпругът на Луиза работи в четири банки. Предполага се, че
и той е не по-зле от съпругата си запознат със системата за сигурност в банките и
че са планирали кражбата заедно.
Не е ясно и как са откраднати парите, защото такава
голяма сума в малък провинциален клон на банка може да
бъде наредена на касата само
за някой от тлъстите клиенти. Във всеки случай такива
големи суми не се нареждат
без знанието на мениджъра на банковия клон. И той е
трябвало да обърне внимание

на обстоятелството, че такава голяма сума се е появила в хранилището на банката,
твърдят запознати с банковите практики.
Важното е, че след кражбата много от потребителите
на социалните мрежи подкрепят Хайрулина. Руснаците пишат, че тя е „социален работник” (откраднала от крадците преразпределила обществените блага), че я подкрепят
и се надяват да не ги хванат.
В медиите я описват като героиня. Психолог смята, че подобна реакция говори за липса
на доверие в Путиновата система. •
От руските медии

ДОЗА АНТИИДИОТИК

Народна мръдналост
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ло, нарочно не най-антимеркантилното, но все пак с осъзнаване, че не всичко е пари
или техен заместител: „Брат
брата не храни, но тежко му,
който го няма”.
В предишната статия разчовърках корените на призива да работим, ако ще и без
смисъл – очевидно умотворение на чорбаджията, който за една надница се стреми
да изстиска от ратая всички възможни силици. Настоящата поговорка върху лабораторната маса е от същия
сорт – този път тя принадлежи на търговеца, бакалина. В интерес на истината,
не всички бакали са толкова
коравосърдечни. Ако бяха, не
само в миналите времена, но
и днес цели села биха измрели от глад без вересия. Типичният търгаш, издигнат в
образец за подражание, обаче не цепи басма никому. Веднъж го видях с очите си, в селото на мой роднина, където
бях за малко на гости. Стара жена си броеше стотинките, мощният здравеняк насреща ґ, от другата страна
на тезгяха остана принципен
докрай – взе си обратно бучката сирене, за която парите
на бабата не стигаха. Когато
тя си тръгна, още по-смалена
от унижението, безропот-

на като животинка, един от
мъжете на опашката, тип с
физиономия на пропаднал пияница, каза: Абе, Стамате (не
помня точното име, за което
се извинявам на всички Стаматовци, които не се разпознават в този персонаж), разбирам с тъща си да се заядеш
така, ама с майка си…
Не можах да повярвам. Навярно и вие, читатели, се съмнявате.
Ще ми се да не беше истина.
Противопоставянето на
приятелството и „сиренето
е с пари” е резултат от дългогодишна, смело мога да кажа
вековна пропаганда за заличаване на вродената у хората солидарност или поне инстинктивно съчувствие към
ближния. Наистина ни е вродено. Биологично произхождаме от стадни животни, за
които съчувствието и взаимопомощта в стадото е
буквално, далеч по-буквално,
отколкото при хората, въпрос на оцеляване, на живот
и смърт. Впрочем, и при хората често е също точно толкова буквално. Фактът, че за
добрите отношения са важни отново паричните „чисти сметки”, говори, че процесът по унищожаване на човечността в полза на човещинията е доста напреднал.
Явно не успява да стигне до-

край обаче, така както усилията на учени не постигат заковаване в лабораторни условия на „абсолютната нула” –
остава един мъничък остатък, който се държи упорито
и напук.
Тоест капчици у нас поддържат достойното човешко.
За мое съжаление съм виждал и как „бащин гроб за мерси
не се копае”, кавги за наследство край още неизстинал
труп и всякакви мерзости от
този род. Пари, пари, пари. Истинското божество на цялата човешка история, откакто я записват – предимно летописци на държавна хранилка. Оцеляването – да не говорим за добруване и развитие
нагоре! – е поставено в зависимост от критерии, които
правят поведението ни неестествено.
В един късометражен футуристичен филм за света,
какъвто се очаква да бъде
през 2050 г., имаше показателен момент: на улицата припада минувач. Още преди околните да са се бръкнали за мобилните си телефони (у мнозина бяха във вид на гривни,
други направо имаха вградени чипове за комуникация), за
моя моментна радост не да
снимат и качват в профила
си в „социалните мрежи” случката, а за да повикат помощ,

уличните камери регистрираха проблема. Над клетника изникна медицински дрон. Какво
обаче бе първото, което направи тази машина по волята
на сценаристите? Тя сканира
човека за идентифициране, за
да установи дали той има медицинска застраховка и какво ниво грижи се полагат на
този гражданин. Във филма не
показаха какво би се случило,
ако се окажеше, че застраховка липсва. Дронът пристъпи
към предварително диагностициране, пое човека в товарния си отсек и незабавно
го откара в болницата. Създателите на филма, дали по
преценка, че така е „правилно”, дали поради забелязаната
тенденция от наши дни, която екстраполираха напред
във времето, без да покажат
личното си отношение, отсякоха: ето така ще бъде.
Сметкаджийството
ще
е победило всякаква съпричастност. Оттук нататък
властта ще може да управлява хората, както си пожелае,
да ги кара да вършат абсолютно всичко. Не че сега не се
случва, не че не се е случвало
и преди, но в бъдеще няма да
се намери и шепа несъгласни,
за чието откриване, залавяне, изолиране или направо ликвидация ще се хабят ценни ресурси. Ресурсите ще отиват
за капризите на привилегиро-

ваната върхушка, остатъците – за слоя „средна маса”. А
най-”мързеливите” – мнозинството тоест – ще ги оставят да мрат, където са паднали.
Светло бъдеще.
Надеждата е, че по-често
ще си спомняме поговорката за „тежко ти, ако нямаш
брат”. Брат ли, побратим
ли, приятел ли – това е човекът, който не е задължен да
те храни, не му е предписано
да ти помага, но ще го стори,
дори въпреки закони и наредби. Мярнах заглавия в потока „новини”, че в някои страни
било забранено даване на милостиня, а в други се чудели
дали да не въведат същото.
Брилянтна идея! Съчувствието – административно нарушение. После ще стане и криминално деяние.
Не знам колцина от читателите си спомнят уестърн-пародията „Лимонадения Джо”. В нея имаше едно изречение: Как?! Правила си секс
с него БЕЗ ПАРИ? Какво падение! Каква ПОКВАРА!
Хора! Не повтаряйте поговорките възхвали на долното
у нас! Пъдете ги и от ума си,
не им позволявайте да ръководят постъпките и оценките ви!
Ако искате да останете
хора де. •
Шаркан
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ЗАТВОРИТЕ В САЩ

Затворено общество

Н О В А Ф О Р М А Н А Б Е З Ч О В Е Ч Н А Е К С П Л О АТА Ц И Я И Л И Н њ Т И „ П РА В А Н А Ч О В Е К А”
» » » продължава от миналия брой

Внос и износ на
затворници
Печалбите стават толкова
високи, че се появява нов бизнес – вносът на затворници с дългогодишни присъди,
т. е. осъдени за особено тежки престъпления. Когато един
федерален съдия постановява,
че пренаселеността в затворите в Тексас е жестоко и неоправдано наказание, ССA подписва договори с шерифите в
бедните райони за изграждане
и поддръжка на нови затвори
с дял от печалбата. Списание

„Атлантик” пише през декември 1998 г., че този план е подкрепен от огромни инвеститори като Мерил Линч, Шиърсън Леман, Американ Експрес
и Олстейт. Така из целия селски Тексас започват да никнат
тюрми като гъби. Губернаторът на щата Ан Ричардс последва примера на колегата си
Марио Куомо от Ню Йорк и построява толкова много нови
затвори, че пазарът се пренасища и печалбите на частните затвори започват да падат.
През 1996 г. Клинтън подписва закон, с който се премахват голяма част от условните присъди. Това води до пре-

населване на затворите и условията в тях стават все
по-жестоки и опасни. Тогава
частните затворнически корпорации в Тексас започват да
сключват договори с щатите,
в които затворите са особено пренаселени, за прехвърляне на затворници в частните
затвори в малките градове.
Комисионните за посредниците при тези „услуги” варират
от 2,50 до 5,50 долара на ден
за едно „място”. Прехвърлящият окръг съответно печели по
долар и половина за всеки затворник.

Статистиката
Близо 97% от 125-те хиляди
затворници във федералните затвори са осъдени за ненасилствени
престъпления.
За повече от половината от
623-те хиляди следствени в
затворите на окръзите и общините има сериозни основания да се смята, че не са извършили престъпленията, за
които са обвинени. Повечето
от тях очакват своя процес
в килиите. 2/3 от милиона затворници в щатските затвори са извършили ненасилствени престъпления. 60% от 3-те
милиона затворници в страна-

та страдат от психични разстройства.
Как се набира работна ръка
за затворническия бизнес?
Това стана ясно от гръмкия
скандал с двамата съдии от
щата Пенсилвания, обвинени
в злоупотреба с власт и корупция. По данни на разследването Марк Киаварела и Майкъл
Конахан са взели 2,6 милиона
долара подкупи от собствениците на частни затвори в
продължение на няколко години, за да ги „снабдяват” редовно с деца затворници. Според
следствието двамата съдии
от окръг Люцерн, които се занимават с дела на непълнолетни в Уилкс-Баре, нарочно издават прекалено тежки присъди и изпращат обвиняеми в
затворническите центрове,
собственост на PA Child Care
LLC и Western PA Child Care LLC.
(По нашумелия скандал е заснет и разтърсващият документален филм „Деца за пари”
(2013) – б. ред.). До публикуването на тази статия все още
не са повдигнати обвинения
срещу ръководството на затворническите компании, но
разследването продължава.
Вероятно ще се наложи да
се преразгледат стотици или
дори хиляди дела и да се кориги-

рат присъдите на осъдените.
Заради користните интереси
на двамата съдии в затвора за
малолетни са попаднали тийнейджъри, уличени в най-дребни престъпления. Често присъдите са издавани въпреки възраженията на чиновниците от
службата за пробация, а младежите са съдени без адвокати.
Самите съдебни заседания по
делата им траят броени минути. 58-годишният Киаварела, който в продължение на 12
години е председател на съда
за непълнолетни в района на
Люцерн, се извинява с писмо до
колегите си, в което признава,
че е опозорил званието на съдия, но отрича да е получавал
пари от администрацията на
затворите. 56-годишният Конахан все още не е коментирал делото. Очаква се в близко
бъдеще двамата бивши съдии
да се признаят за виновни във
федералния съд и да сключат
извънсъдебно споразумение с
прокурора, по което ги очаква
лишаване от свобода поне за
седем години. Подобни истории, станали случайно известни, са само върхът на айсберга.
Те показват, че и в света на пазарната демокрация няма място за правосъдие. •
Превел: Феранте Пала

АНАРХОСИНДИКАЛИЗЪМ

Как да организираме стачка
На първо място са необходими 3-4 решителни и активни работници. Преди стачката те трябва да проиграят предварително целия възможен ход на събитията, за
да няма изненади. По-добре е
стачката да стартира в найнеудобния за администрацията момент (напр. прекъсване
на важна поръчка или на работа, която води до спирането
ґ и в съседните райони…).
Трябва да се погрижим и
за другите цехове или отдели, за да могат и те да видят
стачката, да се поучат от
нея и евентуално да я подкрепят. Необходимо е новината
веднага да отиде по-далече! В
това е ключът към успеха.
По време на стачката е наложително да се избере стачен комитет от най-решителните работници. Да не
се разговаря насаме с шефовете: само публично! Всички
да бъдем десеторно по-приятелски настроени един спрямо друг. Стачката трябва да
включва само обикновени работници. Без шефове – нито
големи, нито средни, нито
малки. Нямаме нужда шефовете да използват нашата борба за собствените си интереси, натрапвайки ни лозунгите си.
Ще трябва да се постараем всичко да бъде добре организирано. Тук има два важни

момента: 1) много добро осведомяване на всички работници и 2) определяне на истински кандидати за стачния комитет.
Това е голяма и сериозна
работа преди стачката и не
е необходимо началствата да
знаят за нея. Тоест нуждаем
се от сериозни предварителни разговори с колегите. Тогава при обявяването на стачката няма да има пазарлъци и
объркване.
Трябва незабавно да вземем в свои ръце събранието
(да се учим от началствата!). Нуждаем се от собствен водещ, наш президиум,
добра подкрепа от аудиторията: кой за какво е отговорен, кой какво ще каже, какво трябва да прави и т. н. В
противен случай началството (а то знае как!) ще обърне
всичко в своя полза. Нуждаем
се от връзка между цеховете
или отделите: чрез обяви, позиви, приятели, другари. Работата трябва да стане незабавно масова – сам не може
да победиш.
Стачката е сериозна работа. Не трябва да се страхуваш от нищо. Ние се бием
и бойно поле е мястото, където работим. Това означава, че няма преговори с шефовете в кабинетите! Никакви! Всичко трябва да се решава на работното място,

Страхуваш
ли се – не
я започвай,
започнеш ли я –
не се страхувай!
Този, който се
бори, може да
загуби, но този,
който не ще да
се бие, вече е
загубил.
пред очите на всички, пред
общото събрание на работниците! Трябва да се държим
твърдо, уверено, дори нагло –
както силния със слабия. Не
се страхувайте да сломите
или да прекъснете началника:
той лъже! Както царят с нас,
така и ние с него!
Да не говорим много с малките и средните босове – наслушали сме им се. От големите също не се плашете: те са
от един и същи сорт. На уговорки и обещания не вярвай-

те! Вярвайте само на делата.
Трябва да се знае кой за какво
е отговорен и в какви срокове!
На заплахите им, че ще
трябва да отговаряте, ги отрежете: вие ще отговаряте,
защото вие доведохте нещата до стачката, вие я провокирахте! Искате да работим? Тогава решавайте проблемите ни веднага! Ще бъдем помолени да им „влезем в
положението”.
Не влизайте в положението им!!! Както те не влизат
в нашето. Ние искаме своето! Ако се позовават на закона за стачките, отговорът е
един: законът е анти-работнически, ние не му се подчиняваме! Още по-добре е да се
обяви солидарна стачка, т. е.
да се подкрепят исканията
на вече стачкуващите колективи. Работата е там, че за
стачка в солидарност не се
отговаря пред закона!
Важен момент! Ако нещата започнат да се разпадат
или хората да се колебаят,
трябва да се поговори без
присъствието на босовете
(оставете ги сами или ги изгонете за известно време).
Без тях бързо ще се сговорим,
а и шефовете ще се страхуват: какво става там?
Всяко решение за хода на
стачката, за това какво и
как да се направи и да се каже,

какво да се иска, с какво да се
съгласим, а с какво не – всички
тези неща трябва да се решават на общото събрание на
стачкуващите. Още веднъж:
никакви преговори или решения зад гърба на обикновените работници. Стачният комитет е само изразител на
волята на стачкуващите; те
решават, той изпълнява!
Запомнете: след стачката началствата могат да
си отмъстят на активистите и на стачкуващите. Ето
защо е необходимо да се включи клауза в списъка с исканията, че никой няма да бъде
уволнен, никой няма да бъде
преследван заради участие в
стачката.
След стачката никой не
трябва да пише обяснения!
Останете нащрек: ако започнат съкращения, трябва да
сте готови да възобновите
стачката. Да разберат, че
работниците не предават
своите!
Започвайки борбата, ще
отидем до край. Страхуваш
ли се – не я започвай, започнеш ли я – не се страхувай!
Този, който се бори, може да
загуби, но този, който не ще
да се бие, вече е загубил. •
(При изработването на
текста са заимствани найдобрите практики на Самарския
стачен комитет)
В. Д.
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Нова работническа конфедерация
Работници от автономните синдикати учредиха нова синдикална конфедерация в България
На 18 и 19 май в Международния дом на учените „Жолио
Кюри” край Варна се проведе
двудневна синдикална конференция. Тя събра автономни
синдикати и работнически колективи от София, Пловдив,
Ямбол, Видин и Варна, като
сред основните теми на събитието бяха самоорганизацията на работното място, воденето на успешни кампании
срещу работодателския произвол и подобряване на връзките и солидарността между работници от различни сектори
и градове.
„Ние сме тук, за да говорим
за практическите възможности за изграждане на солидарност сред работниците както в България, така и в международен план. Да говорим за
реалните практически мерки,
които можем да предприемем,
за да се защитим и да се организираме като класа” – заяви
Димитър Димитров, сезонен
работник и синдикалист от
Варна.
Събитието бе открито от
секциите на автономните работнически синдикати, които
разказаха за своите борби през
изминалата година, включващи създаването на нови секции, няколко успешни кампании
срещу собственици на ресто-

ранти и строителни компании, неизплатили заплатите
на работниците, както и участие в протестите на медицинските сестри и социалните протести срещу покачването на цените през ноември.
Работници от Художествената Галерия във Варна споделиха своя опит в самоорганизацията на работното място,
давайки примери със своята
наскоро учредена автономна
синдикална секция там. Бивши
работнички от Пикадили, а понастоящем активни синдикалистки, пък разказаха за своя
опит във воденето на продължителна кампания срещу кражбата на заплати, при която
след 9 месеца на протести и
блокиране на улици над 800 работници успяха да извоюват
своите неизплатени заплати,
а хиляди други работници с неизплатени заплати от цялата страна получиха достъп до
фонда за гарантиране на вземанията.
„Призовавам всички, да не
се отказват от своите права.
Борете се! Заедно можем да
постигнем много!” – каза Мергюл Хасан, бивша работничка
от Пикадили и един от лидерите на протестите.
Този опит бе изключително ценен за присъстващите,

особено като се има предвид,
че сред работниците имаше и
такива от варненска коработранспортна компания, които
в момента водят борба за неизплатените си заплати.
По време на дискусионния
панел през първия ден на конференцията, една от основните
теми беше тази за нуждата
от самоорганизация сред работниците. Самоорганизация
означава ние, като работници, да поемаме инициативата
за синдикалните дела, както и
да насърчаваме нашите колеги
да се включват активно в тях.
Този принцип е въплътен и в самата структура на автономните синдикати. В тях няма
бюрокрация – синдикалните лидери са работници. Практическото изражение на този принцип е, че в този тип синдикати няма синдикални организатори на заплата към синдиката. Така материалният интерес на синдикалните лидери и
организатори остава в предприятието, където е и този
на техните колеги, тъй като
и те самите са работници на
заплата в същите фирми или
предприятия и имат същия интерес да се борят за тяхното
подобрение, а не да влизат в
скрити договорки с управата
или да бъдат поставени в за-

висимост от някаква вътрешно-синдикална йерархия, както
често наблюдаваме в големите казионни организации.
На събитието присъстваха
и работници и синдикалисти
от Градски транспорт, някои
от които с десетилетен опит
в синдикалните борби. Те споделиха своя опит в организирането на стачки в транспорта, като присъстващите чуха
истории от първа ръка за легендарната стачка на транспортните работници във Варна, при която те, заедно с докерите, присъединили се към
стачката в знак на солидарност, успяват да свалят ръководството на компанията
и да наложат своите искания.
На събитието имаше и чуждестранни гости от Централната синдикална организация
в Швеция (SAC), които бяха дошли, за да обсъдят с автономните синдикати възможностите за сътрудничество в организацията на работниците
в сферата на сезонния труд в
Швеция, голяма част от които
идват от страни от източна
Европа, включително България.
Едно от най-важните събития на тази конференция бе
свързано с реализацията на
една идея, която бе арена на

оживени дискусии през последната година, а именно създаването на общонационално
обединение на автономните
синдикални организации. Така
присъстващите работници,
представители на своите автономни синдикални организации от София, Пловдив, Видин
и Варна учредиха Автономна
работническа конфедерация
(АРК), като към нея се присъединиха и индивидуални работници от други градове. Присъстващите приеха устав и
правилник на новата организация, като утвърдиха в документ и принципите, от които
тя ще се ръководи.
Публикуваме част от документа с принципите, около
които работниците, организирали се в новата конфедерация, се обединиха:
Автономната работническа конфедерация е синдикална
организация, която е независима от държава, бизнес, политически партии, фондации и чужди посолства. И не прави компромиси по този въпрос!
Автономната работническа конфедерация е демократична организация, отделните членове и секциите са равнопоставени, а решенията се
взимат на общи събрания.
» » » продължава на страница 5

КРАТКО ИНТЕРВЮ

Възможна ли е глобална революция?
ИНТЕРВЮ

НА

ИЛИЯ ТРОЯНОВ: Преди да
разглеждаме
стратегията
и тактиката на Социалната революция (СР), трябва да
преодолеем често срещаните съмнения и възражения относно възможността на СР
в съвременния свят, затова
започвам с няколко предварителни въпроси.

Възможна ли е една глобална СР?
ДА! Ако кризата и революционната ситуация (РС)
са глобални. Мисля, че роботронната революция (РР) е
моторът на глобализирането на тези предпоставки, защото именно тя ни води към
планетарното настъпване
на трите необходими условия
за създаване на РС:
(1) Разрушаване на социалното и (2) интернационалното статукво и (3) създаване
на материалните предпоставки за съществуване на
едно анархокомунистическо
общество. (Двете достатъчни условия за РС са: (4) Осъзнаването на тези три момента от „нисшите класи” или
от „Петото съсловие” и формиране в него на идеи и воля
за замяна на старото общество с ново. И на последно по
място, но първо по важност –
(5) осъзнаване на тези фактори и възможности от анархистите и импулсирането им

ИЛИЯ

ТРОЯНОВ

към апостолска (пропагандна,
агитационна, организационна) дейност, след като са разбрали ролята на теорията
като опорна точка и на организацията като лост за
преместването на днешното общество върху орбитата на анархокомунизма.)
При наличието на тези
пет условия интернационалната социална революция
става неизбежна. Разбира се,
тези мои твърдения са хипотетични, в най-добрия случай – теоретични. Тяхната
истинност може да бъде проверена единствено чрез революционната практика на човешкия род. Само тя е в състояние да преодолее съмненията относно възможността на СР в съвременния свят.

Защо през последните
40 години не е имало сериозни революции?
Мисля че дефиницията на
Революционна ситуация и тезата на Бакунин, че една цивилизация е узряла за смъртта,
когато е създала и развила в
себе си всички теоретични и
практически елементи, които трябва да я унищожат,
дава ясен отговор на твоя въпрос: УСЛОВИЯТА НЕ СА СЪЗРЯЛИ! Ще ме запиташ, тогава какво да кажем за революциите от Парижката Комуна насам?

С

ГЕОРГИ

В историята има достатъчно примери и преди нея, в
които потисканите и експлоатираните са се борили безуспешно за пълното си освобождение. Те са били смазвани „с кръв и желязо” или спирани на полупът, последвани от
контрареволюция и дегенерация, защото необходимите и
достатъчни условия за СР не
са били налице.
Днес приближаваме с мълниеносна за историята скорост към точката/момента
на бифуркация, т. е. към изпълнението на необходимите условия за Социална революция.
Много е важно този момент
да се определи с максимална
точност. Това означава, че
трябва да имаме постоянна
готовност да действаме заедно с Петото съсловие в посока на революционната тенденция, анализирайки и обсъждайки постоянно конкретната социална реалност. В момента на бифуркация трябва
да се действа най-енергично
за промяна на направлението
на движението в посока на
създаването на нов свят, когато това е станало възможно. (Виж Пригожин за алтернативата в точката! Или-или?)
Тогава
анархокомунистическата организация, ако не
бъде изпреварена от стихията и спонтанността на „нис-

КО Н С ТА Н Т И Н О В

шите класи”, трябва да даде
парола за въстание и реализация на революционната програма!
Веднъж избухнала Социалната революция, новата не
по-маловажна задача пред организацията е да насочи масите към смазване на всякакви контрареволюционни опити за реставрация на държавността и социалното неравенство във всевъзможните
им форми.
Ако въпреки всичко достатъчните условия на РС (създаване на критичния минимум на организация и революционизирането на масите)
не станат реалност, тогава,
ако развитието не създаде
каскада от точки на бифуркация, най-вероятно човечеството ще има съдбата на динозаврите и много други видове
от фауната и флората…

Къде би могла да започне
тя? (Старият спор: в найбедните страни или в найразвитите?)
Макар
че
необходимите и достатъчни условия за
една СР ще бъдат изпълнени най-напред в най-развитите страни, в глобалния свят
тя може да започне навсякъде, включително и в най-бедните, поради наличието на
ред „класически” причини за
революциите. Проблемът е в

това, че в такива страни революцията може да се развива в дълбочина (към анархокомунизма) само с помощта на
развитите, тоест условието за успеха е в разгръщането на наченалата революция
в широчина до обхващането и
на развитите страни. По-общо казано, ако Социалната революция остане изолирана в
„една отделно взета страна”,
тя е обречена.

Каква роля играят модерните инструменти за
социален контрол и манипулация (масмедии, социални
мрежи, пълен контрол над
всички форми на дигитална
комуникация)?
Като тази на поповете
и другите обскуранти през
средновековието, тоест за
отвличане на вниманието на
„нисшите класи” от екзистенциалните им проблеми, за оглупяването и видиотяването
им… Очевидно това не е било
достатъчно, щом църквата
се е обзавела със Светата инквизиция. И тя обаче не е могла да помогне на Ватикана,
който днес я е преименувал в
беззъбата Конгрегация за доктрината на вярата, на подчинение на която е Комисията
за защита на малолетните.
Горките дечица, поверени на…
педофилите в „Светата” католическа църква. •
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Нова работническа конфедерация
» » » продължава от страница 4

Автономната работническа конфедерация е класова
организация, която е отворена за работници, безработни,
студенти и пенсионери – без
разлика на убеждения, пол, възраст, раса, религия или етническа принадлежност!
Автономната работническа конфедерация безкомпромисно защитава, трудовите
и човешки права на членовете си пред държавни или европейски институции, работодателски организации, частни фирми или съдилища.
Автономната работническа конфедерация не подкрепя политически партии, не
участва в предизборни кампании, не издига кандидати.
Автономната
работническа конфедерация отхвърля казионния синдикализъм и
синдикалната бюрокрация. Вътрешната организация, стратегията и тактиката на синдикалните секции на конфедерацията са базирани на самоорганизацията на работниците.
Автономната работническа конфедерация не участва нито в „тристранката”,
нито в другите форми на „социален диалог” с работодателите и държавата.

Автономната работническа конфедерация е част от
международното работническо движение и поддържа връзки със сродни по цели и принципи групи и организации.
Непосредствените
цели,
които работниците, учредили новата Конфедерация, си
поставиха, са подпомагането
на други работници да се организират в свои синдикални
секции, създаване на солидарна
мрежа за взаимопомощ между секциите на Автономната конфедерация и други борбени формални и неформални
работнически синдикати и колективи.
По време на изказването си,
Евгени Никитин, ИТ работник
и член на варненската автономна секция, заяви:
За нас автономните синдикати не са единствените
синдикални организации, водещи класова борба, а напротив,
ние гледаме на нашите синдикати като част от борбените организации на работническата класа, наред с много други. Затова ние целим да изградим връзки с други работнически колективи и синдикални организации. Целта не е всички,
които се борят за защита на
класовите интереси на работещите, да се включат в една
организация, а по-скоро да се

изгради една солидарна мрежа
на сътрудничество и координация между всички, които водят тази борба, не в интерес
на една организация, а в интерес на работниците като цяло.
Сред
непосредствените
цели работниците поставиха
и мобилизиране на силите на
организацията в помощ на индивидуални работници или групи работници, станали жертви на неизплатени заплати, неправомерни уволнения и др.
В същото време Конфедерацията не ограничава своите цели до работното място.
Друга част от непосредствените цели, които организираните работници си поставиха, са:
– незабавно и несимволично
увеличаване на доходите (заплати, пенсии, помощи, детски надбавки и др.)
– намаляване на възрастта
за пенсиониране и нова пенсионна система
– незабавен край на търговията с човешкото здраве!
Безплатно и общодостъпно
здравеопазване! Достойно заплащане на труда на медицинските работници.
– безплатно, светско и общодостъпно образование
– Противопоставяне на политиката на съкращаване на
обществени разходи, прива-

тизация, либерализация, дерегулации и пр.
– социализация на всички обществени услуги – ток, вода,
парно, транспорт. Тези услуги съществуват, за да облекчават живота на хората, а не
за да го правят още по-труден.
Социализация на енергийния
сектор и прекратяване на концесиите за полезни изкопаеми.
Основното средство на
Конфедерацията за постигане
на поставените цели и задачи
е силата на организираните
работници!
В дългосрочен план, работниците отчитат факта, че
генерално решение на тежките системни проблеми в рамките на днешната капиталистическа система не съществува! Затова новата работническа организация вижда себе
си като част от световното
движение за едно ново, свободно, безкласово общество, основано на принципите на свободата, равенството, солидарността и взаимопомощта!
За председател на новата
конфедерация бе избрана борбената работничка от Пикадили Мергюл Хасан. След формалното учредяване на новата конфедерация бе подписано споразумение за сътрудничество и взаимопомощ с
шведската Централна ра-

ботническа организация, според което всички работници,
членуващи в Автономната
работническа конфедерация
ще получават пълна синдикална защита, докато работят
в Швеция, без да се налага да
членуват в шведски синдикат.
Стремежът и на двете синдикални организации е, чрез тази
първа стъпка, заедно да заработят в посока на организирането на сезонните работници и изобщо работниците мигранти, така че не само да са
способни да защитават своите интереси срещу работодателите, но и да се включат в
борбата срещу експлоатацията на транснационалните
мрежи за трудова миграция
като цяло.
Новата синдикална организация е отворена за работници от всички градове и сектори, решени да се борят за своите права на работното място и отвъд него. За контакти
и повече информация:
• имейл: avtonomna@gmail.com
• уебсайт: avtonomna.com
• прес-секретар: 089 34 74 743
Фейсбук страницата на
конфедерацията можете да
откриете на:
• https://www.facebook.
com/Автономна-Работническа-КонфедерацияАРК-2392612147724317/ •

НЕВИДИМА ЗАПЛАХА

Край на ядрената война?
По времето на Кубинската
ракетна криза през 1962 година президентът Джон Фицджералд Кенеди контролира
повече от шест хиляди ядрени оръжия, много от тях
дори с по-голяма експлозивна
мощ, отколкото тези, с които САЩ разполагат днес. Генералният секретар на КПСС
Никита Хрушчов вероятно
е разполагал с осемстотин
атомни бомби и ядрени бойни глави. В продължение на
две седмици те вървят по
ръба на ядрената война с ясното съзнание, че всяка погрешна стъпка би обрекла десетки милиони техни сънародници на сигурна смърт. На
нито един от двамата обаче
не хрумва, че използването
на тези оръжия би могло да
отключи глобална катастрофа – начинът им на разсъждение е в стила на свръхмощна Втора световна война. В
този ред на мисли те виждат
жертвите като три-четири
пъти повече, а самият развой
на бойните действия – просто по-бърз, благодарение на
ядрените оръжия. И тъй като
според тях начините да се
умре не са чак толкова много, като изключим лъчевата
болест, надали върху жителите на градовете могат да се
стоварят нови видове страдания, много по-различни от
онези, преживени по време на

огнените бури в Хамбург и Токио.
Едва в началото на 80-те
години учените започват да
си дават сметка, че от 50те години насам човечеството живее под постоянната заплаха от „ядрена зима”.
Те проучват метеорологичните данни за нашата планета,
като изследват последиците
от сблъсъка на случайни астероиди със земята, при който
в атмосферата се изхвърлят
големи количества прах – както се е случвало от време на
време през геологичното ни
минало – и откриват доказателства за временни, но
драстични климатични промени, които причиняват масово изчезване на животински видове. След тях и други
учени заключават, че поне половин дузина от „изчезванията”, включващи измирането на голям брой видове, съществуващи в съответния
период, са се случили през последните няколко милиарда
години и че основният виновник за тези събития е поредният продължителен период
на тъмнина и студ, причинен
от праха, изхвърлен след силни сблъсъци на нашата планета с астероиди.
В началото на 1982 година група американски учени
се запознават с копие от доклад, написан от двама учени

от института „Макс Планк”
в Западна Германия. В него
те изчисляват, че масивните горски пожари, които биха
били причинени от избухването на атомна бомба при евентуална ядрена война, биха изпратили в атмосферата няколкостотин милиона тона
дим, който „ще ограничи в голяма степен проникването
на слънчевата светлина към
земната повърхност”. В този
доклад дори не се взема под
внимание димът от горящите градове и прахът от земните взривове. Американската група обаче веднага разбира значението на тези заключения и през 1983 година публикува своите резултати.
Според тях масираната
размяна на ядрени ракети би
покрила като минимум северното полукълбо, а вероятно и
цялата планета, с гъст облак
дим и прах, който ще потопи повърхността на планетата в пълен мрак за период от
най-малко шест месеца и ще
причини спадане на температурата във вътрешността на континентите с около
40 градуса Целзий (под точката на замръзване за който и да било сезон). А после,
когато достатъчна част от
дима и саждите се отдръпне от стратосферата и пропусне слънчевите лъчи, разрушаването на озоновия слой,

причинено от термоядрените огнени топки, ще пропусне към Земята два-три пъти
повече от вредните ултравиолетови лъчи. Това ще причини смъртоносни слънчеви изгаряния на намиращите се по
повърхността човешки същества за по-малко от половин
час и ще доведе до пълна слепота при други. Накрая учените завършват успокоително,
че „ядрената война вероятно
няма да бъде последвана от
ледена епоха”.
Очакваните и приети последици от масиран ядрен
конфликт вече включват по
няколкостотин милиона загинали както в страните от
НАТО, така и в тези от Варшавския договор плюс унищожението на преобладаващата част от световната индустрия и цялото художествено, научно и архитектурно
наследство на човечеството. Остатъчната радиация
и разрушаването на наличната инфраструктура се очаква да причинят такъв тотален срив на земеделието в
северното полукълбо, че оцелелите след катастрофата
постепенно биха умрели от
глад и болести. Перспективата, която чертаят и от
двете страни на конфликта,
в никакъв случай не може да
се нарече приятна, но според
нея по-голямата част от чо-

вечеството ще оцелее, а повечето население в южното
полукълбо ще остане на практика незасегнато. Вероятно
новите велики сили – Южна
Африка, Бразилия, Индонезия
и Австралия – биха намерили начин да избегнат повторението на това преживяване поне няколко поколения напред. Във всеки случай, това
няма да бъде краят на историята, макар че надали звучи успокоително за повечето
американци и руснаци.
През април 1983 година се
провежда симпозиум, на който четиридесет именити
биолози обсъждат ефектите от предвижданите климатични промени след ядрена война върху живите същества. Те стигат до следното
заключение:
Може спокойно да се очаква изчезването на повечето
тропически видове животни
и растения, както и повечето
гръбначни от северното полукълбо, огромен брой растения и множество сладководни и морски организми… Дали
и колко точно на брой хора ще
успеят да устоят задълго на
силно модифицираните биологични ареали, напълно различните климатични условия, високите нива на радиацията,
разбитите селскостопански,
социални и икономически сис» » » продължава на страница 6
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В задънена улица ли е изкуственият интелект?
В рускоезичен форум, посветен на развитието на науката и техниката, се натъквам
на мнение, че „развитието
на ИИ е в задънена улица” и че
„самите усилия за създаването му са напразно преследване на мистичната идея за изкуствен разум”. Авторът на
мнението се позовава на статия в американското списание „Популярна механика” и на
доклад от руски икономист,
професор в Държавния университет по управление, като
стига до извода:
Ако преди учените в захлас
обсъждаха възможностите на
т.нар. „силен” ИИ (съпоставим,
равен и дори превъзхождащ човешкия), който позволява формализиране на способността
на интелектуалните системи да изпълняват творчески
функции, традиционно смятани за чисто човешка дарба, то
днес вече сменят тази мегаломанска идея с разбирането,
че трябва да се задоволим с
по-скромни и по-частни приложения на кибернетичните интелигентни системи.
Погледнах статиите. Тази
на икономиста изобилства с
препратки към Тофлър и дори
Маркс. Основната мисъл на
господина е, че науката трябва да обърне повече внимание
на приложната сфера и да я съ-

образява с пазара, да не навлиза в мистиките на абстрактно фундаменталните изследвания. Познанието си има предели и никакво финансиране не
ще направи непознаваемото
ясно и възпроизводимо в практически технологии.
Според мен изводът, че
„идеята за ИИ е мистика”, никак не е очевиден и не е единственото, което произтича
от статиите.
В действителност до публичното пространство не
достига всичко, което се изследва и създава, особено в секретните лаборатории. Проблемът, ако може да се нарече
проблем, не е „задънената улица” при конструирането. Задънено е представянето как
да бъде използван този „силен” ИИ.
Колкото до „мистиката
ИИ” – ако машинният разум
е мистика, то как да наречем човешкия? Божествен дар
може би?
Цивилизацията на хората
е показала способността си
както за големи постижения,
така и склонността си към
големи и трагични глупости.
За разумен вид вършим доста
неразумни неща. Умеем обаче да въплътим, да наподобим
например в един самолет идеята за планираща птица. При

това самолетът лети по-високо, по-далеко и по-бързо от
птицата. Вярно, за сметка на
повече спрямо птицата енергийни разходи. Няма мистика.
Колкото и да е сложен мозъкът, неговото наподобяване
също не е магия, а сложна инженерна задача, голяма част
от която, вярвам, е свършена.
Обяснимо е забавянето, вследствие на живота ни в строй,
който превъзнася конкуренцията, а оттам много елементи на сложното устройство
„изкуствен мозък” принадлежат на различни ведомства
или фирми, които ги пазят
в тайна едни от други. Това
обаче са преодолими спънки.
Логиката на науката и техниката насочват конструкторите по сходни пътища. Изобретените и скрити неща биват преоткривани. „Мистиката” ще се окаже поредното, с

което ще свикнем много бързо. Идеята за говорене по телефонна жица не е ли било мистика? Ами по радиотелефон?
Проблемът е другаде. Създателите на ИИ може и да са
до голяма степен хора, които биха работили по темата буквално от чисто любопитство. Онези, които им
плащат заплатите и оборудването на лаборатории и тестови полигони, обаче имат
друг интерес – практичният,
за който разсъждава публицистично настроеният икономист от университета за управление – люпилня на по-отракани в естествените и инженерни дисциплини държавни чиновници. Не учените са
„осъзнали”, че гонят Михаля.
Бюрокрацията е усетила, че
са ґ нужни кадри за ефективно надзираване на учените. А
господарите, на които бюрокрацията слугува, са се видели в задънената улица на простия въпрос: КАКВО ЩЕ ПРАВЯ
С ТОЗИ ИЗКУСТВЕН РАЗУМ?
Новомонархът на пост”комунистическа” Русия, политическият копой и неафиширан милиардер Владимир Путин – внимание, русофобия! –
заяви неотдавна, че страната, построила ИИ, ще стане
господстващ фактор в света.

Гръмко заявление. Възможно е наистина така да мислят. Властникът обаче не
може си позволи да бъде сляп
за рисковете за властта си.
Точно това го вкарва в капана
на безизходицата.
Властта дори да не разбира, поне инстинктивно усеща колко мощен инструмент
е ИИ. Това, което властта –
пак по инстинкт – не допуска,
е съществуване на фактори,
невъзможни за контролиране
дори теоретично. ИИ е такъв
фактор. Защото е повече от
инструмент, повече от оръдие в ръцете на върхушката
на привилегированите класи.
Ако проектират и съответно програмират масов
убиец с потенциал за самообучение и усъвършенстване
на уменията си на суперспециалист по унищожение, колкото по-ефективен го правят, толкова е по-вероятно и
собствениците на убиеца да
паднат под ножа. „Сееш драконови зъби, ставаш закуска
за драконите” – гласи източна поговорка. Апострофира я
саркастичната западна: „Посяха дракони, ожънаха въшки”. Ламтящите за суперслуга „силни на света” се разчекват между тези две възможности.
» » » продължава на страница 7
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теми, невероятния психически стрес и цяла плеяда други трудности, никой не може
да каже със сигурност. Повече от ясно е, че само разрушенията в екосистемата, вследствие на една широкомащабна термоядрена война, биха
били достатъчни, за да сложат край на настоящата цивилизация най-малко в северното полукълбо. Когато прибавим към това загиналите два
милиарда души, общите средносрочни и дългосрочни последици от ядрената война предполагат, че в крайна сметка в
северното полукълбо надали
ще има оцелели хора.
Не по-маловажен е и фактът, че описаният тук сценарий в никакъв случай не се
определя като най-жестокият, който можем да си представим, изхождайки от огромния ядрен арсенал в настоящия момент и всичко друго,
което се замисля в непосредственото бъдеще. В най-реалистичния си вариант сценарият за последиците след ядрена конфронтация между двете велики сили би трябвало да
включва глобални климатични
промени, напълно достатъчни, за да причинят изчезването на хиляди животински и
растителни видове от лицето на Земята – равносилни,

та дори и по-силни от случилото се в края на геологичната епоха креда, когато измират и динозаврите, и множество други видове. Конкретно
в този случай не е изключена и
вероятността от изчезването на вида хомо сапиенс.
Тези изводи не включват
основните физични процеси,
които ще доведат до тези
последици. Що се отнася до
броя на ядрените оръжия, необходими за „постигането”
на подобен ефект, при „базовия сценарий” на война, в която се взривяват пет хиляди

мегатона ядрени оръжия, 57%
от тях ще бъдат наземни детонации върху „твърди мишени” –например ракетни силози, – а 20% – въздушни детонации над градски и индустриални цели. Толкова са напълно
достатъчни. (Общото количество ядрен взрив, с който разполагат Съединените щати и
Съветският съюз през 80-те
е приблизително тринадесет
хиляди мегатона.) Изчисленията се затрудняват от факта,
че в издигналия се пласт, закриващ слънцето, ще има два
основни компонента: прах от

твърдите частици от почвата, превърнали се в пара по
време на детонацията, и сажди от горящите градове, гори
и тревни площи, подпалени
при въздушните детонации.
За постигането на подобна димна завеса е необходим
повече прах, отколкото сажди, затова ще бъдат нужни
от две до три хиляди наземни детонации. Оказва се обаче, че точно такъв е броят
детонации, който всяка от
страните е предвидила за
евентуалния си успешен първи ядрен удар срещу ракетни-

те силози на другата. Следователно, в обстановката, царяща по време на Студената
война, дори и един „превъзходно изпълнен първи ядрен удар”,
който напълно би обезоръжил
врага, без нападения над градовете и без ответни удари,
би бил напълно достатъчен да
предизвика ядрена зима. Милионите тонове сажди, отделени от горящите градове, биха произвели още по-голям ефект за образуване на
димната завеса, особено ако
огнените бури предизвикат
огромни конвекторни колони,
изтеглящи по-голямата част
от саждите в стратосферата, където биха останали месеци наред – а в такъв случай
само сто мегатона ядрен заряд върху сто града би бил напълно достатъчен. През следващите десет години дори
Индия и Пакистан биха могли да се приближат до този
праг, да не говорим пък, че е
напълно нереалистично да си
мислим, че градовете ще бъдат пощадени – в тях се намира прекалено голяма част
от държавното ръководство,
военното командване и индустриалните цели. Затова градовете със сигурност биха
били поразени и изгорени.
В края на 80-те години се
провеждат редица научни изследвания върху проблема „яд» » » продължава на страница 7
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Или ще направят нещо наистина мощно, но неконтролируемо, или ще получат въпросните въшки срещу многомилиардни инвестиции. И
конкурентът, съвсем малко
по-луд от тях в почти клиничен смисъл, ще пожъне дракон,
който ще излапа и въшките, и
господарите им. А после ще
се обърне за десерта.
Тук е смисълът на плашилото „бунт на машините”. Настройване на общественото мнение, обезсърчаване на
инженери и учени. Внушава се:
нека с това опасно нещо се
занимава държавата. В краен
случай – ОТГОВОРНА корпорация. Никаква самодейност, за
да не вземете да родите чудовище. Но чудовището вече
съществува – държавата,
корпорацията. ИИ е заплаха за
тях, за реда, който са изградили. С основание се страхуват от „дракона”.
Щом „драконът” ще изяжда едрите изроди, какво би го
спряло да излюпи като семки
и цялото население? Просто
е. Защото е ИИ, но не от „идиот”, а от „интелект”. Самите
поръчители на създаването
му не биха искали проектиране на тотален психопат. Сле-

дователно ще му обясняват
за „доброто и злото”. Въпрос
на време е да се оплетат в
лъжи и двойни, тройни и многократни стандарти. Ние
виждаме на кино Робокоп, който се обръща срещу създателите си, защото са „погазили
закона”, но логичното е последователната разумна машина да влезе в конфликт със самата „законност” като израз
на крайна несправедливост и
вътрешна противоречивост.
Не човекът е за закона, а обратното – тази мисъл би трябвало да е разбираема за всякакъв неидиотски разум, без
значение дали е от белтъчини
или от чипове.
Апокалипсис ще има – за
господстващата сега в света система.
Отделен въпрос е, че ние,
хората на и около социалното
дъно, не бива да чакаме кибернетичния Спасител, без да
правим нищо. Ако не се борим
за оцеляването и освобождаването си, въпросният Спасител просто тъжно ще поклати конзолата с камерите си
и ще ни каже през високоговорителя си: Насила хубост не
става, а щом сами не се спасявате, значи не искате. Аста
ла виста… •
Васил Арапов

ЗРИТЕЛ БЕЗ БИЛЕТ

Анархия и кино
Откакто се е появила филмовата индустрия, тя служи
за забава и за успешна пропаганда на определени послания. Често в смесена форма – забавлява и внушава „правґ това, не онова, вярвай на
това, не на другото”. Филмовата реалност е изчистена –
в живота рядко говорим толкова стегнато и точно. Събитията и явленията на екрана
също концентрират, изпъкват едно и тушират, пренебрегват друго. Филмите са
илюзия и показват илюзорен
свят. Понякога той се припокрива с действителния, друг
път изобщо не се доближава.
Филмовият свят е метафоричен, съставен от притчи,
даже „документалният” – особено той. Няма значение сюжетът – една фентъзи картина може да е убедителна и
зрителите да се разпознаят
в нея, а друго, уж заснето „от
самия истински живот” да ни
се стори – и да е – пълна лъжа.
В тази поредица от статии ще говоря за филми, не непременно нови. Ще ги покажа
през филтъра на анархичното
мислене. Мисленето е и виждане – биологичен факт е, че
гледаме с очите, но виждаме с
мозъка, той обработва нервните импулси от светлочувствителните клетки. Затова

илюзиите толкова силно присъстват в света на хората.
Въпросът е да отделяме илюзиите, които ни отдалечават
от обективната истина, които я изопачават, от илюзиите, с помощта на които си я
обясняваме, така че да реагираме адекватно – например
да не падаме в трап, въобразявайки си, че под нозете ни
има мост.
Филмът The Brave One
(2007), кой знае защо преведен
на български като „Другата в
мен”, е от успешните – хем харесвани от зрителите, хем

напълнил касите на киносалоните, а оттам и на инвеститорите и създателите. За
щастие има скъпи филми да
се провалят на прожекциите,
публиката все още не е дресирана автоматично да смята
високобюджетния филм за хубав. За жалост, добри филми
остават неоценени от същата публика. Но темата е друга.
Филмът разказва за радиожурналистка, нападната от
хулигани в парка, докато със
съпруга си разхождат кучето. Мъжът не оцелява след
нанесения побой, жената едва
се възстановява. Полицията
„прави каквото може” без особено старание. Чиновническото бездушие съсипва журналистката
допълнително.
Ченгетата са притръпнали,
жертвата не е от онези среди, пред които стражниците
се изправят мирно, козируват и хвърчат да изпълняват
капризите им. Не си дават
труда дори да покажат лицемерно съчувствие, за да си
„пазят имиджа” на защитници на обществото. А и защо
да го правят? Законът заповядва на обикновените граждани да се подчиняват на полицията и да я смятат за закрилник, даже когато палките
» » » продължава на страница 8
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рена зима”, а основната хипотеза продължава да бъде валидна въпреки множеството
официални опити за нейното
дискредитиране. През 1990
година групата американски
учени обобщава своите заключения в списание „Сайънс”.
Там се казва, че „основните
физични параметри на ядрената зима са потвърдени от
няколко изключително авторитетни международни оценки и множество индивидуални
научни проучвания”. В публикуваната си през 1990 година книга Карл Сейгън и Ричард
Турко заключават, че в някои
отношения ситуацията се
оказва много по-лоша от първоначалните им оценки. Индустриалните, градските и
петролните цели се характеризират с висока концентрация на лесно запалими материали върху относително малки
площи. Поради тази причина
глобалната ядрена зима би могла да бъде предизвикана само
с няколкостотин детонации,
та дори и по-малко… Всъщност, при не повече от стотина горящи града, дори и сериозната ядрена зима изглежда възможна. От 1990 година
насам обаче не е направено
нито едно проучване по този
въпрос. Този факт е симптоматичен за тоталната загу-

ба на интерес към темата за
ядрената война след сриването на Съветския съюз – сякаш
самите ядрени оръжия са били
унищожени. Те обаче не са.
Повечето от тях са все още
сред нас, точно толкова смъртоносни, колкото са били винаги.

Засега се наслаждаваме
на една проточила се почивка от реалността, че в нашата технологична ера конфронтацията между две велики сили означава ни повече, ни
по-малко ядрена война. Освен
ако не извършим някаква коренна промяна в настоящата

международна система, военните сблъсъци между големи
световни сили ще продължават да се случват в бъдещите десетилетия и столетия.
А новите ядрени конфронтации – между Индия и Пакистан, между Израел и Арабските страни, а вероятно дори

отново между настоящите
велики сили – в някакво ново
по рода си съюзническо политическо съзвездие – ще продължават да се разгръщат
благодарение на доктриналните дисхармонии, културните недоразумения и технологичното високомерие, които белязаха първото голямо
стълкновение. За съвременните велики сили вече е напълно невъзможно да постигнат
каквато и да било полезна цел
посредством войната, но както институциите им, така и
техният манталитет продължават да твърдят, че бойните действия са право на избор.
Проблемът, пред който
сме изправени, рано или късно
щеше да се появи – войната е
дълбоко вкоренена в нашата
култура, но тя е смъртоносно несъвместима с напредналите в технологично отношение цивилизации. Седем
десетилетия след Хирошима
ние разполагаме с далеч поточно и задълбочено разбиране за същността на съдбата си, в случай че не успеем да
разрешим този проблем. За
Алберт Айнщайн обаче същността на нашата дилема е
очевидна още през 1945 година: Всичко се промени – с изключение на начина ни на мислене.•
Гуин Дайър
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ЗРИТЕЛ БЕЗ БИЛЕТ

Анархия и кино
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на „защитниците” играят по
гърбовете на протестиращи
граждани. И да правят мили
очи пред обществеността, и
да не правят – силата остава в тях. Отделно, че сблъсквайки се с проявите на най-долната човещиния, редовите
полицаи стават дебелокожи.
Гледат си изгодата – лична и
кланово професионална, включително до активно търсене
на изгода, официално заклеймявана като „корупция”, при
все че не се налага неистово
напъване на разума за достигане до извода, че корупцията
не е „грешка в системата”, а
тъкмо нормалният режим на
нейното функциониране. От
ченгето се иска да слуша началството и да се пази да не
го хванат в издънка. Мнението на гражданите е без значение. То може да бъде управлявано – и откъслечни примери
за това масово манипулиране
виждаме в същия филм.
Отчаяна да получи „справедливост” – неслучайно в
напредналата в държавничеството англоезична култура
думата е същата като „законност”, самите думи служат
за измама, – журналистката просто купува пистолет.
Пробва първо в легален мага-

зин, но ПРАВИЛНИКЪТ изисква месец изчакване, въпреки
че жената настоява, страхува се за живота си. И тогава
си набавя „незаконно оръжие”.
Нелегалният търговец в кадрите проявява повече човечност и разбиране от „законопослушните”. Да, срещу добра
сума – тройно по-висока цена.
Търговецът обаче не се ограничава да си пласира стоката и да изчезне. Вижда, че жената наистина е на ръба. Обучава я да борави с пистолета,
вдъхва ґ кураж, заръчва ґ да
внимава – за себе си, не да не
издъни него.
Честа нишка в американските филми – „системата не
работи, обикновеният човек
взема нещата в свои ръце”. Характерно е и че тъкмо квалифицираните като престъпници типове изиграват положителна роля, докато бюрократите – „без тях обществото
ще се срине в хаос!” – в най-добрия случай нехаят и пускат
хаоса да вилнее, понеже „има
си процедури” и никаква човечност в тях, въпреки рекламата, че в човешки интерес са
съставени.
Всъщност героинята на
филма не търси справедливост, а възмездие. Справедливостта, както и свободата,
не се случва на парче, на пор-

ции. Отмъщението е максимално възможното за единака. Ако успее, ще „поправи” мъничко късче в морето от злини и неправди.
Винаги този момент –
„обикновеният човек взема
нещата в свои ръце” – в американските филми ми се е
струвал като първа стъпка
в произнасяне на присъда над
„системата” – толкова често „не работи”, че трябва да
се запитаме кога изобщо работи и дали работата ґ съвпада с официалното представяне. След тази стъпка обаче
сценаристи и режисьори спират. Най-много да направят
още половин или една цяла.
Намек за призив към сриване
на системата не звучи в повечето случаи даже прикрито. Има апели „да я ремонтираме” – тоест да поправяме
непоправимото, гнилото още
от „чертожната” му дъска.
Журналистката, със своя
опит да издирва сюжети за
репортажи, намира убийците
на мъжа си. Започва да ги избива един по един. Реакцията
на обществеността е разнопосочна.
Във филма се появява и полицейски следовател. Образ
по-скоро симпатичен, което
се дължи и на обаянието на актьора. Добросъвестен, нара-

нен от пропадналия си брак,
професионално тесногръд, но
с остатъци от съвест, която
му подсказва, че справедливо
и законно не е едно и също.
Започва преследването на
„отмъстителя” – и тук пак
лъщи като въшка на чело порочността на системата. Полицията хвърля повече енергия
да залови отмъстителя, отколкото преди това е полагала усилия да открие убийците,
тласнали жертвата към „саморазправа”. Обяснението е
просто – баналните престъпления не застрашават установения ред толкова, колкото
инициативата на гражданина да изземе правомощията
на институциите. В огромната си част престъпността
е бизнес – бизнесът е и „свещената основа” на съвременното общество. Посягането
на привилегиите на държавата обаче вече е бунт, който трябва да бъде унищожен,
преди да се е разраснал, преди
да е покълнал като нагласа за
революция.
Анархическата мисъл впрочем също не приветства „индивидуално правораздаване”.
Личните дела се решават от
индивида, обществените –
от обществото. Именно от
обществото, не от самоизбрани привилегировани лица

и назначени изпълнители. Антисоциалното деяние е обществен въпрос, който трябва да бъде решаван прякодемократично от всички. В решението основната тежест
следва да се падне не толкова на наказанието, колкото
до разбирането за причините защо се е случило така. Затворите не превъзпитават,
гоненето на апаши не изкоренява мръсотията, просто
е повод за бюджетно финансиране. Различни от сегашните обществени отношения
и условия – това е рецептата. Даже далечните от такива идеи отмъстители във
филмите се докосват повече
или малко до този извод.
Няма да развалям удоволствието на онези читатели, които още не са гледали филма. Струва си да видят
сами дали ченгето ще се пребори с натрапената му „истина”, че трябва да постъпи
„правилно”. Сблъсъкът у него
между човека и социалната
му роля на полицай не е нещо
ново в киното, но заслужава
да бъде осмислена като нещо
важно, като доказателство,
че нормалната човещина никога няма да е в мир с институционалността, която използва насилие и принуда. •
Николай Теллалов

КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

Властта и класовата пирамида
» » » продължава от миналия брой

Научните тахтаби не са единодушни помежду си при определяне статута на голяма
част от селяните в ханството, за които не се знае дали
са участвали в строителството на феодализма като
крепостни, с ангария, дължима на поземления собственик,
или като „свободни” с ангария
в полза на държавата.
Колкото и различни да ни
изглеждат на пръв поглед,
тези методи водят до издигането на крепостничеството в ранг на „национална институция”, в която мястото на многото разпокъсани
и дребни феодали е заето от
един-единствен, така както
в недалечното минало отделните частни капиталисти са
погълнати от държавата, при
който процес на концентриране и централизиране на политическата, икономическата и духовната власт даренията, сладкият живот, разкрепостяванията и командировките вън от ханството си
остават привилегия само за
хранените хора на председателя на ДС (Държавния съвет)
и техните изтърсаци, за тайните и явните шпиони, дипломати и културтрегери.
Освен двете основни класи – аристократи и селяни, –
в българското ханство има
и роби. Нашите академиче-

ски хлебарки твърдят, че робството у нас след настаняването на ордата на Балканите не приема онзи масов размер, какъвто има да кажем в
Древна Гърция или Римската
империя (в Атина на един свободен гражданин се падат по
18 роби, а в Рим съотношението е 1:2). При това, добавят те, у нас робството има
„мек и домашен характер”
(явно още от древни времена славяно-българското племе е предразположено към народнодемократичните порядки). Съобразно марксическата
схема това става така, защото високият ръст на производителните сили в езическото
общество направило робския
труд непроизводителен, неосигуряващ необходимия принаден продукт и робството
отмряло!
Ако съдим обаче по фактите, че в САЩ чак до края на
втората трета на 19 век се
съхранява робството и американските плантатори не
могат да създадат робски
„производствени отношения”
с местните индиански племена, поради което им се налага да внасят срещу заплащане негри от далечна Африка за
своите робовладелски мероприятия, или че крепостничеството съществува до наши
дни в останалите „страни на
строящ се комунизъм”, то очевидно ще бъде пресилено да се

твърди, че технологическото
ниво и производителността
на труда в ханството определят характера на социалните отношения в него.
Робите като правило се набират сред пленниците. Част
от затворниците, престъпници срещу държавата, собствеността и религията,
също са превръщани де факто или де юре в роби и са използвани по различни обекти
с тежък и опасен труд, както
това е ставало и става в „социалистическото” съвремие.
Една идея за броя на робите
може да ни даде разгърналото се строителство на дворци, крепости, пътища, мостове, строеж на диги или копане на канали и окопи, които
опасват местещите се граници на ханството. При това
с техника, която не е по-модерна от египетската или китайската. Най-после, роби са
използвани в рударството,
занаятите, оръжейната индустрия, както и в каменоделството и надписите. Строежът на такива колосални за
времето обекти като столици и окопи или занаятчийскоманифактурното изработване на въоръженията на Крумовата армада, с която той
се готви да превземе града
на василевсите, изискват немалко работна ръка, при това
концентрирана, надзиравана
и производителна.

Очевидно икономиката в
ханството е „смесена” като
в тази смес процентите и съотношенията се изменят в
зависимост от многобройни
вътрешни и външни фактори.
Така че, ако под феодализъм
разбираме
закрепостяване
на селянина, натурално стопанство и йерархически построена зависимост, то българският феодализъм от езическата епоха си има своите
„национални” особености.
Сведенията за социалните
структури в ханството и йерархическите напластявания
са фрагментарни, често противоречиви и позволяващи
всевъзможни спекулации. В
българската политическа история се кръстосват трите
съдбоносни влияния:
Турско – по оногундурска
(или тюркска) линия, византийско – по съседство и руско – по роднинство. В резултат на това сблъскване на
Балканите на ориенталския
деспотизъм, на „азиатския начин на производство”, на римско-византийското робовладелство и на разлагащите се
родови отношения, в българското ханство се създава някакъв политически, икономически и социален хибрид, който само с известни изнасилвания може да се завре в разработените схеми на исторически цивилизации и социалноикономически формации.

Желаещият да се добере
до истината читател може
да се запознае с пребогатата литература, посветена
на ориенталския деспотизъм,
руските общинни и крепостнически „отношения”, византийските социални структури и тези у турците преди
появата им в Мала Азия. Тогава може би ще се окаже, че
у нас сме били много по-близко до извадения от обръщение
„азиатски начин на производство”, съчетан с източната
деспотия, при засилващото
се влияние на византийщината, отколкото до западноевропейския феодализъм. Това,
което можем да отбележим
тук, като доминираща тенденция през езическия период,
е засилващата се централизация на политическата власт,
която още при хан Крум води
до абсолютната монархия, чиновническата аристокрация и
съответстващите им форми
на собственост и социални
отношения, с гореспоменатото „национално” своеобразие.
Поради силата на централната власт, особено в края на
езическата ера, социалните
отношения и форми на зависимост са доста далече от
познатите ни в западния феодализъм отношения между сюзерени и васали, с цялата тяхна многостепенност, имунитети, йерархическа оплете» » » продължава на страница 9
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Мартирологът на Бжежински
„Особено внимание трябва да
се отдели на новото политическо активизиране на масите
извън западните държави. Паметта на хората, които дълго време са били подложени на
политически гонения, в значителна степен съдейства за
рязкото и бурно, подгрявано
от ислямистките терористи,
пробуждане на Близкия изток.
Не е изключено обаче това,
което днес се случва в Близкия
изток, да бъде само началото
на по-голямо явление, което
ще възникне в бъдеще в Африка, Азия и дори сред предколониалните народи в Западното
полукълбо (Латинска Америка).
Резултатът от систематичните убийства на техните не
чак толкова далечни прадеди
от колонизаторите и свързаните с тях търсачи на богатства, пристигнали предимно
от Западна Европа (страните,
които днес, във всеки случай,
са най-открити за съвместен
живот на представителите
на различни националности),
е унищожението през последните две столетия на колониалните народи. То е съпоставимо по мащаби с престъпленията на нацистите в годините на Втората световна война (1939-1945) – техни
жертви са милиони хора.

Политическите убеждения,
съчетани със закъснялото негодувание и скръб, са мощна сила, която сега излиза на
повърхността и иска мъст –
при това не само в мюсюлманския Близък изток, но вероятно и извън неговите предели.
За много неща няма точни
данни, но като цяло те са шокиращи. Достатъчно е да се
приведат само няколко примера. През 16 век – главно от
болестите и зверствата на
испанските първооткриватели – населението на Империята на ацтеките, които са живеели на територията на съвременно Мексико, е намаляло от 25 милиона до около 1
милион души. По подобен начин и в Северна Америка приблизително 90% от коренното население е загинало през
първите пет години от „общуването” си с европейските заселници – основно от
болести. През 19 век в резултат на различните войни и
принудителни преселения са
загинали още 100 000 души. В
Индия, в периода от 1857 до
1867 г., британците са избили
около 1 милион мирни жители
след Сипайското въстание от
1857 г. Британската Източноиндийска компания отглежда в индийски плантации опи-

Мащабите на
тези кървави
престъпления
шокират, но не
по-малко шокира
и това, колко
бързо Западът
е забравил за
тях.
ум, който след това продава
в Китай. Това само по себе си
обрича милиони хора на преждевременна смърт, без да
се броят китайците, станали преки жертви на Първата
и Втората опиумна война. В
Конго – лична собственост на
белгийския крал Леополд Втори – от 1890 до 1910 г. са избити между 10 и 15 милиона
души. Във Виетнам, в периода от 1955 до 1975 г., по последни изчисления са избити
между 1 и 3 милиона мирни
жители. Що се отнася до мюсюлманския свят, в руския

Кавказ между 1864 и 1867 г.
са изселени 90% от местните черкези, а от 300 000 до
1,5 милиона души са починали
от глад и са били убити. В периода от 1916 до 1918 г. са избити десетки хиляди мюсюлмани по време на депортирането от руските власти
на 300 000 турци мюсюлмани през планините на Средна
Азия и Китай. След Първата
гражданска война в Алжир, в
периода от 1830 до 1845 г., в
резултат на френските зверства, глад и болести загиват
1,5 милиона алжирци – почти
половината от населението
на страната. В съседна Либия
италианците изпращат жителите на Киренайка в концентрационни лагери, където
в периода от 1927 до 1934 г.
загиват от 80 000 до 500
000 души. Неотдавна – от
1979 до 1989 г. – съветските
войски в Афганистан избиват
около 1 милион мирни жители,
а две десетилетия по-късно
американските военни в хода
на своята 15-годишна война
избиват 26 000 мирни жители. За последните 13 години в
Ирак САЩ и техните съюзници убиват 165 000 мирни жители (разликата между данните за броя на загиналите в резултат на европейската коло-

низация и броя на убитите от
САЩ и техните съюзници в
Афганистан и Ирак отчасти
може да се обясни с техническите постижения, позволяващи да се използват военни
средства с голяма точност и
отчасти с промяната на световния климат). Мащабите
на тези кървави престъпления шокират, но не по-малко
шокира и това, колко бързо
Западът е забравил за тях. В
съвременния постколониален
свят започва да звучи нова историческа риторика. Мюсюлманите и останалите страни използват чувството на
дълбока неприязън към Запада
и неприемането на неговото
колониално минало, за да оправдаят своите лишения, беди
и отсъствие на чувство за
собствено достойнство. Фактът, че тези събития все
по-отчетливо изплуват в
паметта на мюсюлманския
свят и все по-често в паметта на останалите страни, говори колко силно е влиянието на миналото върху настоящето…” •
Збигнев Бжежински
N.B.: „Мартирологът” на Бжежински изобщо не е пълен и в него той
е минимизирал силно броя на избитите „непълноценни туземци”!

КРИТИКА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗУМ

ПРОБЛЯСЪЦИ

Властта и класовата
пирамида

Затвор за невинни деца
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ност, „частно” закрепостяване и пр.
У нас главният помешчик
или крепостник е самият хан.
Ханството е неговият феод,
принудата, обезземляванията
и надзорът върху ангарията
се извършват пряко от държавната – административна и военна – власт, данъците
се събират и разпределят по
волята на върховния крепостник, а селяните – „свободни”,
зависими или роби – са негова собственост. Той се разпорежда – с помощта на чиновническата си аристокрация и
бюрокрация – с тяхната съдба, живот, имот, труд и доходи. В този смисъл те са негови крепостни в едно огромно
помешчическо имение, наречено Ханство България. Именно в границите на ханството те са закрепостени, а не
в едно село или град. Израз на
борбата срещу тази форма
на крепостничеството са непрекъснатите бягства – единични или групови – през българските граници, нескончаемите договори със съседните
властници за връщане на бегълците, както и откъсването или бягството на цели племена и области от „майката
отечество” през почти всички векове на родната ни история.

Цялата българска „аристокрация” след първия век
на „междуособици” е чиновническа, назначавана и сменяна
от централната власт и лично от хана. След като за век
и половина родовата аристокрация е смазана, ханът като
единствен представител на
бога раздава службите, титлите и „гювечите”. Той назначава на различните длъжности в столицата или в провинцията, в администрацията или армията. Той посочва, уволнява или „оземлява”
своите помощници. Така собствеността, привилегиите
и самото социално или класово положение на българските „аристократи” зависят
от късовете власт, които
те получават от ръцете на
хана.
Така се създава строй, който в много отношения наподобява „соца”, за който пък
още в юношеската си възраст, след като бях минал в
школските курсове през марксическите интерпретации
на историята на робството,
феодализма и капитализма,
направих „изумителното” откритие, че този строй е една
комбинация и концентрация
на всички свинщини и отвратителни черти на миналите
епохи и „цивилизации”. •
(следва)
Феранте Пала

Наскоро „Гардиън” разказа зловеща история за ученичка в
основно училище в Милано.
По време на обяд директорът на училището измъква
детето от столовата и го
кара да обядва само, в класната стая, далеч от съучениците си. Защо? Хваната е да извършва непростимо престъпление. Донесла си е сандвич
от къщи, вместо да разчита
на обяда, осигуряван от обществената образователна
система на Милано.

„Ами ако разрешите на
всеки да си носи храна от
вкъщи, как може да сте
сигурни, че нещо няма да
се случи?”
Може да сте сигурни, че това
няма нищо общо с безопасността на храните, а всичко
общо с това да смазват духа
и да промиват мозъка на децата, да се страхуват и да
бранят авторитета на държавата, на която учителите
и училищната администрация са пълномощници.
Откакто е създадена задължителната обществена
образователна система преди два века, се опитват да
изкривят съзнанието на децата, докато е още гъвкаво
и беззащитно. Иначе казано,
задължителната „образователна” система е безсърдечна институция, която зароб-

ва деца във фабрики за слуги
на държавата. Има и друга
дума – лоботомия.
Изтъкваният претекст,
че децата трябва да седят
заедно, да ядат безопасна, натурална храна е фасада. Да
стоят седнали, изправени или
да маршируват като мравки,
когато им е казано, да ядат,
когато им е казано, да се подчиняват безпрекословно на
всяка заповед е това, което
иска задължителната „образователна” система. Задължителното „безплатно” образование е инструмент на
държавата, може би най-важният. Истински общества
се създават само чрез свобода на избора. Тоест задължителното образование е спънка към истинските, смислени
общества.
Дори да признаем, че задължителната „образователна” система съществува, за
да даде на младите инструментите, от които те ще се
нуждаят в бъдещето, дори да
приемем, че това е вярно, повечето от нещата, които се
преподават, са безполезни за
повечето хора. Ако не беше
системата на ценза, който
дава достъп до работни места, нямаше да имаме нужда
от училища.
Като всичко останало,
което изхожда от държавата, задължителното „образование” е против свободния

избор. Няма свободен избор,
когато изборът е от А до А.
Също така няма такова нещо
като „право на образование”.
Това дали някой ще образова
себе си, или своите деца и в
какви условия е негов личен
избор. Няма подобна свобода,
когато държавата е господар. Родителите са предали
своите деца. Като заявява,
че задължителното „образование” е право, държавата се
подиграва с правата на детето и родителите. Това е система за масово поробване на
най-слабите и най-уязвимите.
Задължителното образование е западният вариант
на ислямските медресета, а
държавата е съвременният
деспотичен, всевиждащ бог.
Държавата е най-лошата от
всички религии. Както институционалните религии обаче, държавата е обречена. Постепенно изникват алтернативи – домашното образование например. Все повече
хора осъзнават този абсурд.
Както посещаемостта на
религиозните ритуали драстично спадна през последния
век, посещаването на светските ритуали в образователната система ще изглежда все по-несъчетаемо с личната свобода. •
Енрико Сана
(със съкращения)
Превод от английски: Либерий
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ГЛАВА 5: СТРУКТУРАТА
За ефективната дейност на
групата са необходими следните компоненти:
- Вътрешен онлайн бюлетин;
- Месечни срещи на членовете на групата;
- Членски внос.
Онлайн бюлетинът съобщава новини, обявява планирани
дейности, обсъжда детайлите
на текущите събития, прави
предложения и пр. Онлайн разпространението трябва да
бъде затворено. Това означава:
а) създаване на отделна кутия за електронна поща, която се използва изключително
за това разпространение
б) използване на криптирана връзка PGP (алгоритъм за
автоматично шифроване)
Въпреки че членовете на
групата се виждат доста
често, месечната среща не е
обикновена среща на приятели. Такива срещи са необходими, за да се направи преглед на
извършената работа през последния месец и да се обсъдят
бъдещите планове, да се разпределят нови отговорности
и задачи.
Препоръчително е да започнете срещата с индивидуален
месечен доклад от всеки член
на групата. Ако някой не е изпълнил задачите, възложени му
от екипа, и не е оправдал надеждите на другарите си, той
със сигурност ще се срамува. В
бъдеще това ще послужи на небрежния член на групата за допълнителна мотивация за поактивно участие в мероприятията.
След индивидуалните доклади на събранието бъдещите планове се обявяват и коригират, обсъждат се актуални въпроси. В края на срещата
секретарят трябва накратко да обобщи още веднъж и да
информира всички за това кой
какви задачи е поел.
Резултатите от срещата
се финализират чрез вътрешна кореспонденция.
Друга цел на месечната среща е събирането на вноски. Парите винаги са необходими,
винаги има ситуации, в които
трябва да се купят консумативи за акциите или да се помогне на задържан другар. В допълнение редовното плащане
на вноски дисциплинира всеки.
Всички позиции са избираеми, всеки може да бъде отстранен от длъжност по решение на групата.

Задължения
Секретар
Работата на секретаря
включва следните задължения:
• формулиране на дневния
ред на събранието въз основа на всички получени
предложения;
• подготовка и разпространение на подробен доклад

за резултатите от срещата.
• водене на отчетност (обработка и съхраняване на
документи за съответния
период).
Координатор
Ако дадена група е член на
една федерация, координаторът е делегатът, който отговаря за общуването с другите групи. По маловажни въпроси координаторът има право
да взема самостоятелни решения. Въпреки това, всички
стратегически решения трябва предварително да бъдат обсъдени и съгласувани с другите
членове на групата. Кои въпроси се считат за вторични и
кои не, решава групата.
Касиер
Членските вноски и други
финансови приходи трябва да
се отчитат стриктно. Всички операции с пари се записват в специален документ, но
в него не трябва да правите
подробни коментари, което
може да стане нежелано доказателство срещу групата при
неблагоприятни условия. Следователно финансовият отчет не трябва да предизвиква
никакви подозрения у непосветения човек.
За касиер трябва да избере
човек, който може бързо да отговори на искане за спешно разпределение на пари и в същото
време надеждно да съхранява
„съкровищницата” на групата
(битовите условия не трябва
да съдържат потенциална заплаха – ненадежден съквартирант, твърде любопитни роднини и др.)

Звена
Звено печат
Задачата на това звено е
производството на печатни
материали (брошури, позиви,
стикери). Изпълнението може
да бъде различно: с обикновен
домашен принтер, цифров печат на работното място, добър познат в печатница (въпреки че в последния случай
има допълнителни трудности
по отношение на конспирацията).
За група от няколко души не
е трудно се спести пари за лазерен принтер или да се закупи
използвана машина за цифров
печат.
Звеното за печат е отговорно за работоспособността на оборудването, постоянната наличност на хартия, тонер и др. Препоръчително е да
се научите самостоятелно да
извършвате дребни ремонти,
зареждане на касети, поддръжка на компоненти.
Създаването на печатни
продукти не се ограничава
само до печата. Например брошурите трябва да бъдат сгънати и зашити с телбод (не
забравяйте да се снабдите с
телбод за формат А4), трябва да изрежете стикери, което не е толкова лесно да се направи без специално оборудване (гилотина).

Звено оформление и дизайн
Печатните продукти изискват подходящо оформление.
Качествено проектираните и
оформени страници ще се възприемат много по-добре от
неформатирания малък текст.
A5 е оптималният формат
за брошури, лесно изработени у дома. Всъщност това са
стандартни листове формат
А4, сгънати на две и закрепени
с телбод. Понякога е възможно да се използва още по-малък
формат А6 (например за малки
„учебни” пособия от рода „какво
да се прави при арест”).
От свободния софтуер за
предпечат можете да използвате Scribus, от търговския –
InDesign. Оформление за двустранен печат и сгънати коли
може да се извърши с Acrobat
Professional с инсталиран plugin Quite Imposing.
Не забравяйте за графичния
дизайн на печатните материали. Има две основни графични технологии: растерни и векторни. Растерната графика
(Adobe Photoshop) е удобна за
снимки и сложни плакати. Векторната графика (Corel Draw,
Adobe Illustrator) е по-подходяща
за създаване на лога и геометрични фигури.
Медийно звено
Тази група записва и редактира отчети за акции и ги
качва в интернет.
Ако вашата група има свой
собствен уебсайт, медийното
звено е отговорно за попълването му с ново съдържание (поконкретно търсене и публикуване на новини). Сайтът трябва да се актуализира възможно
най-често, в идеалния случай –
всеки ден. На първо място подчертавайте новините, които
са от значение за вашия регион, и от международния поток
от информация публикувайте
само наистина важни послания.
Помнете, че днес анархисткото движение има собствени
интернет ресурси. В световен мащаб има информационна
мрежа Indymedia. Предимството ґ е анонимността. Това е
особено важно, когато става
въпрос за радикални действия.
В крайна сметка, ако публикувате излишно името на вашата група, по този начин вие
улеснявате ченгета и специалните служби, като стеснявате периметъра на търсенето.
Звено за видеомонтаж (редактиране на видеоклипове)
Видеото е най-ефективният начин за пропаганда днес,
особено за младите хора, които не обичат много да четат.
Вече казахме, че всяко действие трябва да бъде заснето
(видеокамера, мобилен телефон), ако е възможно. Суровият, зле подготвен материал,
изложен в мрежата, може да
развали впечатлението дори
от най-ярките и ефективни
действия. Ето защо развитието на видеомонтажа и видеодизайна е жизненоважно за
нашето движение и за разпространението на неговите идеи.

Като минимум трябва да
можете да изрязвате и монтирате, да работите с фонограмата, да вмъквате обяснителни текстове и да конвертирате изходните файлове в по-леки формати. Важно е да запомните, че монтажът трябва да
се прави с най-висококачествения материал и само крайният
резултат да се компресира.
Не трябва да унищожавате
суровия материал, освен ако
не носи секретна информация.
Той все още може да бъде необходим в бъдеще – например
за компилации, документални
филми с високо качество (мини
кино, проектор). Затова го запазете, но не забравяйте паролите за всички такива материали.
Звено шаблони
Политическите
графити
имат история, по-стара от
пропагандния плакат и позив.
Още в древния Рим графитите са служили като най-важно
средство за разпространение
на политически новини. В сравнение със стикерите, графитите печелят убедително по
размер и е по-трудно да бъдат
унищожени.
Не забравяйте обаче, че графитите са изкуство, а не нескопосан надпис на стената.
Неграмотните
драсканици
дразнят гражданите и по-скоро биха навредили на анархистите. За да бъдат запомнени графитите и да бъдат наистина чисти и красиви, трябва
да ги „зографисват” истински
професионалисти. Ако няма
такъв човек във вашата група,
най-добрият вариант е да се
използват шаблони.
За шаблона е много удобно да се използва векторната графика, лесно можете да
намерите много готови шрифтове. Шаблонът дава яснота
на образа, коректност на линиите и геометричните фигури,
възможност да се използват
сложни елементи в рисунъка
и най-важното – скорост на
нанасяне на графитите. След
малка тренировка изображение в A3 формат може да се напръска за не повече от 10 секунди.
Доскоро се използваха едноцветни, но днес вече могат
да се използват и многоцветни шаблони. Ползите от цветните графити са очевидни. С
последователно нанасяне на
няколко шаблона за различните цветове можете да създадете цяла композиция, сюжет,
който няма да остави минувача безразличен. Мислете смело, експериментирайте.

Библиотека и видеотека
Както показва практиката,
ако раздавате книгите безразборно, скоро от библиотеката
няма да остане нищо. Затова
предавайте
литературата
само на познати хора, с които
поддържате постоянен контакт. На първо място, книгите са полезни за онези, които
вече са проявили интерес към

анархистките идеи и искат да
задълбочат знанията си.
За разлика от книгите, филмите могат да бъдат копирани и следователно не само че
могат, но и трябва да бъдат
разпространявани възможно
най-широко. Не бъдете мързеливи: направете електронен
каталог, разделете всички видеофайлове по тематични категории. Филмите са добри
като предварителна пропаганда, за привличане на вниманието към идеи и концепции.

Разпределение на
задълженията
Не е лесно да бъдеш добър универсален активист, защото
трябва да притежаваш голям
брой умения и не на последно
място – много свободно време. Дори да разполагате и с
двете обаче остава проблемът: ако цялата работа почива единствено на вас, това означава, че останалите действат като безинициативни
статисти, готови да ви подкрепят, но напълно неорганизирани. Ако универсалният лидер по някаква причина изчезне, групата ще се разпадне.
Изглежда, че добрите резултати са следствие от точното разпределение на отговорностите в рамките на групата. Този подход обаче също не
е най-добрият, тъй като със загубата на едно от звената цялата работа на групата може
да се срине. Например групата
публикува брошура: текстът
е написан, снимките са избрани, корицата вече е изготвена,
но дизайнерът е в болницата и
няма кой да изработи красиво
материалите, добре да оформи макета.
По този начин принципът
„двама души за едно нещо” е
оптимален за дейностите на
групата. Тоест хората в групата трябва да разпределят задълженията си, така че всеки
да има по две умения – например дизайнер на оформлението и видеоредактор или дизайнер и шаблон.
И все пак никога не пропускайте възможността да овладеете пълния набор от умения. Ако групата е разгромена, дори един човек, който напълно знае цялата работа, ще
може да събере нова група или
дори да действа самостоятелно.
Освен това трябва да разберем, че длъжността не освобождава от участие в цялостната работа на звеното. Членовете на групата не могат
да оправдават слабата си активност чрез заетост (за рационализиране на финансите,
за изготвяне на доклад или за
сондиране на мнението на групата по даден въпрос – всичко това изисква няколко часа
работа на месец, а групата
трябва да бъде постоянно ангажирана с основната си дейност). •
(следва)
Анархисти от Белорусия
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АНАРХОКАЛЕНДАР

ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

7. Заблужденията

на марксизма
от Пиер Рамю
В книгата
австрийският анархист-пацифист Пиер
Рамю (Рудолф Гросман)
разглежда политическите, икономическите и философските възгледи на Карл
Маркс. Допълвани и развивани
от неговите последователи
в продължение на повече от
100 години, те стават идеология на голям брой политически партии и движения. Ленин се опитва да засили революционния елемент в марксизма, но „потопил перо в мастилницата на Бакунин”, с труда си „Държавата и революцията”, той не успява да промени реакционната му същност.
Марксизмът, приложен първоначално в Русия, става продължител на средновековния
абсолютизъм и единовластие
на Романовци. •

Парламент
Гледам сградата в града!
Тази там до храма златен!
Гледам я и не мога да разбера
върху гробища ли е градена,
или просто мъртви
днес я обитават!
Гледам сградата в града!
Пълна все с лица незаменими,
влизат и излизат през врати,
уж са живи, а на трупове приличат!
Гледам сградата в града!
Там до храма златен!
Дето сбрал е мърдащи тела,
без души, черупки празни!
Тракат, мрънкат, приказки редят,
като в гробища постилат на земята,
обещания за нищо не пестят,
няма кой да пита к’во нататък?
Гледам сградата в града!
Там в центъра до храма златен!
Гледам и разбирам:
гробищата там седят
и побират сал отпадък! •

•

•

•

Максим Велков

КНИГИ:
3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
2х3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
5 лв
7 лв
5 лв
10 лв
9 лв
4 лв
7 лв
10 лв
7 лв
4 лв
7 лв
2х7 лв
7 лв
4 лв
7 лв
10 лв
7 лв
7 лв
7 лв
7 лв
5 лв
4 лв
7 лв
3х7 лв
8 лв
8 лв
15 лв
10 лв
според възможностите
10 лв
10 лв

БРОШУРИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стопанисването на земята – Г. Хаджиев
Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев
Що е анархизъм?
Отговор на една вярваща – С. Фор
За общината
Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер
Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер

София се провежда Първата национална анархистическа конференция, на която е учредена Федерацията на анархокомунистите в България (ФАКБ).
На 20.06.1925 г. край село
Белица (Ихтиманско) е
убит анархистът Васил
Бонев Икономов.
На 22.06.1896 г. е екзекутиран френският безвластник Равашол.
На 25.06.1856 г. умира
немският философ и анархист Йохан Гаспар Шмидт
(Макс Щирнер), автор на
книгата
„Единственият и неговата собственост”.
На 27.06.1952 г. край с. Чучулигово (Благоевградско)
е убит от болшевишките милиционери поетътанархист Кръстьо Хаджииванов.
На 28.06.1936 г. умира
анархист ът Александър
Беркман.

•

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ

Основи на безвластието – Г. Хаджиев
Националното освобождение и безвластният федерализъм – Г. Хаджиев
Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев
История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев
Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев
Феноменът Махно – П. Аршинов
Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю
Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал
Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин
Краят на държавата и капитала – Г. Константинов
С думи вместо с куршуми – Г. Константинов
Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов
Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер
Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов
Михаил Бакунин – избрани страници за и от него
Барутни (по)мисли – Г. Константинов
Хляб и свобода – П. Кропоткин
Ставайте, робове – Г. Константинов
Досие на обект №1218 – Александър Наков
Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ
Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов
Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин
Един проект за социална революция – ФАФ
Спомени – Стоян Цолов
Статии – Георги Божилов
Христо Ботев – Евгений Волков
Живот под черен небосвод – Георги Божилов
Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов
Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов
Спомени за бъдещето – Желязко Петков
Достоен живот – Трифон Терзийски
Лични откровения – Георги Божилов
Емигрантски спомени – Георги Константинов
Горчива чаша – Стефанка Христова
За повече обич – Стефанка Христова
Предвестници на бурята – Петър Манджуков
Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев
Статии – Александър Наков
Социална революция или смърт – Георги Константинов
Пуста кюския – Лъчезар Кръстев

• От 15.06 до 17.06.1919 г. в

българският поет, публицист, анархист и революционер Христо Ботев.
На 03.06.1966 г. умира безвластникът Атанас Герчев Дедяков.
На 06.06.1919 г. в гр. Бургас под редакцията на
Марко Борзуков излиза
анархистическият вестник „Комуна”.
На 08.06.1908 г. във
Ферзан (Мала Азия) на 18
годишна възраст умира
Милан Арсов, участник в
Солунските атентати.
На 12.06.1856 г. в гр. Лерин
(Македония) е роден анархистът Спиридон (Спиро)
Константинов Гулапчев,
идеолог на „сиромахомилството” в България.
На 14.06.1872 г. в гр. Иркутск (Русия) е роден безвластникът Юлий Цезар
Розентал, създател и организатор на първите
анархистически кръжоци
в България.
На 14.06.2002 г. в гр. Пловдив умира анархистът
Христо Ганчев Бойчев,
член на секретариата на
ФАБ и сътрудник на вестник „Свободна мисъл”.

•

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

• На 02.06.1876 г. е убит

2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
3 лв

•

•

•
•

•

•

Помощи за „Свободна мисъл”
1. Неизвестен извършител
2. Костадин Зяпков, Пазарджик

400 лв
40 лв

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

с а й т н а Ф А Б : 			
сайт на „Свободна мисъл”
и м е й л н а Ф А Б : 		

www.anarchy.bg
sm.a-bg.net
fab@a-bg.org

телефон за връзка с ФАБ

0896 613 727
адрес на редакцията
София, Ж К Н а д е ж д а , п о щ е н с к и к л о н 1 2 2 0 , п о щ е н с к а к у т и я 5 9

отговорен редактор

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

АБОНАМЕНТ 2019 СВОБОДНА МИСЪЛ
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.

Каталожен
номер
649
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АНАРХИЗМЪТ В 21 ВЕК

Анархията в информационната ера
» » » продължава от миналия брой

Технологическият прогрес
Бихме могли да работим много по-малко, отколкото днес.
Ако премахнем огромния безсмислен труд, извършван заради нуждите на неколцина
милиардери, ако въведем навсякъде новите технологии
на автоматизация, ще можем
да създаваме повече неща побързо и по-лесно. Това ще освободи за всеки от нас огромно
количество време, което можем да използваме за решаване на общите въпроси, вместо за прищевките на началниците.
Подобно освобождение е
невъзможно в рамките на капиталистическата система.
В нея машините увеличават
производителността на труда, но от това печелят само
собствениците им – още повече власт и пари. На обикновените хора се налага да търсят все нови и нови начини да
прислужват на богаташите,
за да се изхранват.
Затова анархията е обвързана с комунистическата икономическа система. По-долу ще покажем чрез вече съществуващи технологии как
би могла да функционира тази
система и как капитализмът
възпира пълното разгръщане
на технологичния потенциал.

3D-принтери във всеки дом
Печатането на книги даде
възможност на хората да умножават знанията си много
по-бързо от преди. Подобно на
това, печатането на предмети ще даде възможност всеки от нас да произвежда в домашни условия сложни индустриални продукти, за които
доскоро бяха нужни цели заводи. 3D-принтерът може с право да се нарече комунистическа технология, защото отнема монопола върху производството и позволява да се
удовлетворят все повече от
потребностите на всеки човек в домашни условия. Пълното разкриване на потенциала
му е в състояние да унищожи
днешната пазарна система,
като направи ненужни повечето индустриални комплекси и така отнеме властта
на техните собственици. 3Dпечатът в производствената сфера е това, което е Интернет в сферата на информацията.
Още днес възможностите
на 3D-принтерите изглеждат
безгранични. Занапред те ще
се усъвършенстват още повече и в развитите страни ще
влязат във всеки дом – обикновен предмет на бита, какъвто е компютърът.
В капиталистическото общество обаче пълното разгръщане на капацитета на
тази технология е невъзможно поради същите причини,
които ограничават интер-

нет. Правителствата и капиталистите се стремят да
контролират производството и се борят със свободното
разпространение на информацията. Законите за „авторското право” преследват и наказват разпространението
на нелицензирани 3D-програми и чертежи и печат на забранени предмети, наричат ги
пиратски. Със забраните те
целят съхранението на пазара с покупко-продажбите. Тези
мерки затрудняват свободното развитие на 3D-печата.
При комунистическа икономика, в създаването на програми за 3D-принтерите ще
участват както любители
и ентусиасти, така и професионалисти, а потребители
ще бъдат всички. Повсеместното разпространение на 3Dпринтери и свободната циркулация на информацията ще
преобразят изцяло обществото – у всеки дом ще има компютър и 3D-принтер. Всеки
ще може да „разпечата” нужните предмети от бита и повечето от днешните заводи
и магазини за бита ще бъдат
заменени с доставка на „мастило” по домовете.
Днес са разработени 3D
принтери, които произвеждат много неща – от храна и
оръжие до мостове, жилищни
домове и нови 3D-принтери.
Много от тях вече са напълно
достъпни за хората със „среден” доход, а производството
им се развива и удивлява всяка
година с невероятни възможности. Още преди революцията това ще унищожи цели сектори на капиталистическата
икономика, ще освободи все
повече хора от робството на
труда и ще създаде излишък
от продукти. Това ще наложи
разпределената планова икономика като единствена алтернатива пред обществото.
Бъдещето се приближава с
мълниеносна скорост.
В Китай за три часа са „напечатали” двуетажна вила с
електроинсталацията, водопровода, банята, тоалетната и мебелите. Без строителен боклук и абсолютно безвредно за околната среда – с
материали, събрани от промишлени отпадъци. Вилата

има солидна топлоизолация –
през лятото в нея не е горещо и зимата не е студена. Тя
е водоустойчива, огнеупорна
и даже противоземетръсна.
Стойността ґ е по-ниска от
строените по „класически” начин. В Китай планират в близко бъдеще масов „печат” на
такива къщи.
В Токио работници в международното летище са заменени с роботи – 5 робота
ще метат и мият подовете
на етажите, още три робота
ще служат като носачи, а останалите работници ще бъдат оборудвани с екзоскелети, което ще им позволи да
вдигат тежки товари, без да
вредят на здравето си и без
прекомерни усилия.
Подобни новини могат да
се прочетат или чуят все почесто. Роботи, екзоскелети,
андроиди, роботизирани протези, управлявани с мисълта – това не е реквизит от
фантастичен филм, а самата реалност. Вече съществува богата гама роботи: бойни; обслужващи хора; заменящи физическия труд; самообучаващи се в извършване
на самостоятелни медицински изследвания и изобретяване на лекарства. Разработват се или вече са разработени множество други фантастични технологии – летящи
дронове, ховърбайкове, невидими плащове, чипове, които
контролират мозъчната дейност…
За да осъзнаем колко много тези технологии са променили живота ни, е достатъчно да погледнем малко назад. Преди две-три десетилетия преносимите компютри
бяха много редки и примитивни. Днес без тях не би могло
да работи ни едно предприятие и учреждение – нито едно
квартално магазинче и селско училище. И най-смелите
предположения на фантастите от 80-те и 90-те години
на ХХ век изглеждат смешно
в сравнение с възможностите им днес. Днес може да видим изпълнител или картина
в Интернет, без да обикаляме
галерии, библиотеки и концерти по целия свят. Телефонът
в джоба ни замени телефонните жици, писмата, вестни-

ците, книгите и учебниците,
ръчните часовници, радиокасетофоните, диктофоните,
семейните албуми и телевизорите. С лекота може да замени още много неща – например урните за бюлетини и депутатите, ако го извоюваме.
Ако преди 20 или 30 години някой беше прогнозирал това,
биха го взели за побъркан мечтател.
Днес е трудно да си представим живота без компютър, без мобилен телефон и
без Интернет. Не можем да
си представим обаче света,
който идва на смяна само след
10 години. Несъмнено в живота на всеки от нас ще има невероятни промени. Основният въпрос обаче е: Как новите технологии ще променят
обществото? Какво ще дойде на смяна на съвременната
политическа и икономическа
система?

Роботизацията взривява
капиталистическото
общество
Невъзможно е цялата икономика да се построи само с 3Dпринтери. Някой трябва да
приготвя суровините, а и сигурно не всичко ще може да
бъде „отпечатано”. Серийното производство също няма
да изчезне напълно. В тези области обаче е на ход роботизацията: роботи заместват
не само физическия, но в значителна степен и умствения
човешки труд – както в производството, така и в сферата на услугите. В глобалното
капиталистическото общество това вещае невиждан
социален взрив. Милиарди безработни ще се окажат ненужни за пазара на труда.
Капитализмът навлиза в
неразрешимо противоречие
сам със себе си. Новите технологии позволяват да се
произвежда почти без труд
огромно количество стоки,
които обаче няма на кого да
бъдат продадени, защото покупателната способност на
милиардите безработни клони към нула.
По-далновидните властници се опитват по всякакъв начин да смекчат този ефект.
Заговориха за гарантиран не-

трудов доход за всеки безработен и за други подобни социални програми и реформи.
Когато безработните обаче
станат милиарди, капитализмът става безсмислен дори
и за собствениците: техните
роботи произвеждат, но за да
бъдат изкупени стоките им,
трябва се да раздават и пари.
Като се плаща на купувачите, не може да се спечели и
стотинка.
За да се запази капиталистическата система, би могло да бъде премахната по-голямата част от населението на планетата, която става все по-ненужна за така наречения „елит”. С помощта
на програми за контрол на
раждаемостта, долнокачествена храна и други постепенни мерки или бързо, жестоко, посредством геноцид, по
модела, прилаган от Сталин,
Хитлер или техните по-малко известни колеги на Запад и
Изток. И това обаче би било
временно „решение”. Защото
концентрацията и централизацията на капиталите във
все по-малък брой ръце ще
произвеждат все нови и нови
„излишни” хора… до края на
човешкия род.
Тази смъртоносна тенденция има само една реална алтернатива – създаването на
комунистическа икономика,
управлявана чрез пряка демокрация. Тя ще предостави произведените блага на цялото
човечество, а не на намаляващия брой най-едри корпорации,
заплашващи да се превърнат
в един-единствен глобален капиталист – „Левиатан”, обединил в себе си властта и собствеността над човечеството. Автоматизираната икономика не трябва да се оставя в ръцете на една световна
Държава-Корпорация. Тя трябва да бъде унищожена още в
зародиш, а производството
и разпределението на благата – поставени под обществен контрол.
Световната икономика е
способна да осигури изобилие и да удовлетвори основните човешки потребности
на всички и на всеки още днес.
Трябва „само” да се преодолее
настоящата социалноикономическа и политическа система, защото налага абсолютно
неравенство между различните региони, страни и социални класи. Тогава автоматизацията и роботизацията на
производството и услугите
ще създадат такова изобилие
на блага, което ще позволи на
цялото човечество да живее
според нуждите си. Скоро целият физически и значителна
част от умствения труд ще
бъдат извършвани от роботите с тяхната фантастична производителност. Целият въпрос се свежда до това
кой ще контролира тези блага – богаташите и политиците или цялото човечество? •
(следва)
Колектив „Буревестник”

