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ДЕЙНОСТТА НА „23 СЕПТЕМВРИ” 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА 

 
През март беше организирана среща-дискусия с партизанския командир Минко 

Ралчовски, който разказа за интересни епизоди от антифашистката борба в България през 
1923-44г. 

На 8 март 2009г. „Призив” организира акция за 
солидарност с Костадина Кунева и с борбата на всички 
трудещи се жени в България и по света. В протестното 
шествие от Софийския университет до гръцкото 
посолство, в което участваха общо около 50 човека, се 
включиха и представители на „23 септември”, 
Анархосъпротива и ФАБ. Бяха издигнати редица 
плакати: „Солидарност с Костадина Кунева”, 
„Солидарност с борбата на всички трудещи се жени”, 
„Не на съвременното робство над жените”, 
„Солидарност с шивачките от Кърджали и Червен 
бряг”, „Помните ли жертвите от „Еврошуз”?!”, „Не, не 
и не на насилието над жените!” и др. По време на 
самото шествие до гръцкото посолство се скандираше: 
„Ние сме с теб, Костадина!”, „Да живее 8 март! Всеки 
ден – 8 март!”, „Днес не е празник, а ден за борба! С 
воля и разум – срещу страха!”, „Шефове – крадци! 
Шефове – убийци!”, „Солидарността между хората е 
нашето оръжие срещу властта” и др. Повече може да прочетете тук: 
http://septemvri23.com/Kostadina_Kuneva_akcia_za_solidarnost.htm  

През април активисти на Движението се срещнаха с проф.Велико Карачивиев – бивш 
дългогодишен преподавател по история на философията, маркисистко-ленинска философия 
и научен атеизъм. Той представи автобиографичната си книга „Условията, които ме 
направиха марксист-ленинист“. Книгата съдържа ценни данни за извращенията на 
социализма, допускани по времето на Т.Живков. 

На 1 май 2009г. беше проведено 
протестно шествие по улиците на София (от пл. 
„Гарибалди” до посолството на Република 
Гърция). То беше организирано от Акционен 
комитет „1 май”, включващ представители на 
анархистки и комунистически организации. В 
протеста се включиха около 150 човека, главно 
младежи – учащи и трудещи се, а също и група 
гръцки анархисти. Шествието протече под двата 
основни лозунга – „Няма да плащаме за вашата 
криза” и „Хората преди всичко”. Скандираше се: 
„Стига мизерия, стига бандитизъм, стига частна 
собственост и капитализъм”, „Шефове крадци, 
шефове убийци”, „Станишев бандит, стига 
геноцид”, „Борба! Борба! Класова борба! 
Работнико, бори се за своите права!”, „България, 
Гърция, Македония – врагът ни е в банките и в 
министерствата”, „НАТО, ЕС и МВФ – всичко 
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да се измете”, „Шефове банкери, всички във пандиза, няма да плащаме за вашата криза” и 
др. Повече може да прочетете тук: http://septemvri23.com/1_may_2009.htm  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 7 май 2009г. представители на Движението участваха в дискусия в „Червената 

къща”, посветена на положението на работниците в България. Сред поставените на 
разискване въпроси бяха: какви са условията за работа в България днес, какво се случва с 
работническата солидарност във времена на криза и закриване на производства, как 
разбират и как отстояват интересите на работещите синдикатите у нас и др. Докато 
дебатиращите с нас буржоазни интелектуалци въобще отричаха съществуването на 
работническа класа в България, ние отстоявахме тезата, че работническа класа има и че тя 
води (макар и все още само стихийно) борба срещу новото капиталистическо робство.   

На 2 юни 2009 хора от „23 септември” се включиха в 
отбелязването Деня на Ботев и на загиналите за свободата на 
България пред паметника на гениалния поет-революционер на 
площад „Възраждане” в София, организирано от Студентско-
ученическо движение „Призив за образование”. Повече може 
да прочетете тук: http://septemvri23.com/2_juni_2009.htm  

На 25 юли 2009г. активисти на „23 септември” и наши 
другари от София организирахме поход до връх Половраг в 
Лозенската планина. Туристическото мероприятие беше използвано, за да обсъдим такива 
важни политически въпроси, касаещи нашия град и цялата страна, като въпроса за 
състоянието на Левицата, какви форми на борба да приложим занапред и по-специално – 
как идеите на комунизма да стигат до повече хора. Повече може да прочетете тук: 
http://septemvri23.com/23_pohod_v_lozenskata_planina.htm  
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На 2 август 2009г. комунисти от цялата страна се събраха, за да отбележат 118 години 
от създаването на марксистката партия в България. Срещата беше организирана от Партията 
на българските комунисти (ПБК) и на нея присъстваха около 150 души – другари от 
Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, София, Карлово, Попово, Бургас, Велико Търново, 
Перник, Търговище, Габрово, Чирпан, Калофер и Казанлък. Участваха и активисти на „23 
септември”. По случай празника ние издигнахме транспарант „ДА ЖИВЕЕ 
РЕВОЛЮЦИОННИЯТ МАРКСИЗЪМ!”. 

 

 
 

 Участниците в събора изразиха своята решителност да продължат борбата срещу 
капитализма и срещу социал-предателите от БСП. 

Около 500 антифашисти в София и още хиляди в цялата страна отбелязаха с различни 
чествания 65-тата годишнина от 9 септември – денят на народната Победа над монархо-
фашизма. „23 септември” участва в организирания от Българския антифашистки съюз 
митинг-концерт пред Братската могила в София. Ние раздадохме наши материали на 
присъстващите хора и издигнахме плакат: „СВОБОДА НА НАРОДА!”. 

 

 
 
От края на септември в София и в други градове на страната започна 

разпространяването на близо 9000 лепенки: „ИДЕЯТА Е ЖИВА!”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4



 
*** 

 
На 6 януари 2010 година, около 23 часа, четирима фашисти нападнаха Борис Боев – 

един от най-активните членове на Движение за съпротива „23 септември”. Нападението 
срещу нашия другар е предварително замислено и извършено с изключителна жестокост. Не 
е съществувал конкретен повод за нападението. Нападателите са го причакали на спирка на 
градския транспорт в близост до дома му и когато той слиза от автобуса, под прикритието 
на тъмнината, те неочаквано са се нахвърлили върху него и са му нанесли удари с твърд 
предмет, които са можели да доведат до фатален край. Единствено благодарение на своя 
здрав и изключително силен организъм нашият другар остана жив.  

Това фашистко нападение над наш другар не е изолиран случай. 
– На 1 май 2009 година, след приключване на демонстрацията във връзка с Деня на 

международната работническа солидарност, организирана група от около 20 фашисти 
нападна в Парка на свободата разотиващите се по домовете си участници в демонстрацията. 
Тогава пострадаха възрастна жена и придружаващата я нейна дъщеря – симпатизанти на 
движението, а седем нападатели бяха арестувани от намиращи се наблизо полицаи.  

– Преди няколко години друг наш другар беше ударен с бутилка по главата от 
фашисти пред зала, в която е трябвало да присъства на  концерт. И само по щастлива 
случайност момчето остана живо.  

– Многократно са отправяни заплахи със смърт в интернет срещу активисти на 
нашето движение. Представители на фашистки групи събират сведения за адресите, личните 
данни, публикуват снимки на наши активисти.  

Със своите нагли и арогантни действия неофашистите в България се опитват да 
сплашат активистите на левите организации в страната и да парализират още в зародиш 
движението за съпротива срещу диктатурата на едрия български и чуждестранен капитал. 
Очевиден е стремежът на нападателите да подражават на своите предшественици от 
фашистките щурмови отряди, като, вероятно, разчитат на мудност и бездействие от страна 
на държавните органи, за да останат ненаказани. Призоваваме съответните държавни 
институции да започнат да изпълняват функциите си и най-сетне да предприемат законови 
мерки срещу фашистките групи.  

Фашизмът е разрушителна кауза, обречена от историята, както и остарялата 
експлоататорска система, на която тази чудовищна кауза служи. 

Изстъпленията и бруталната агресивност, демонстративната кръвожадност на 
лумпенизирани елементи, са израз на тяхното идейно безсилие и, естествено, тези акции не 
могат да спрат възхода на зараждащото се движение за освобождение на трудовите хора от 
капиталистическото неравноправие и гнет. 

 
„ОБЕДИНЕН ФРОНТ” – ПЛОВДИВ 

 
На 22 октомври 2009г. група младежи от Пловдив обявиха на пресконференция 

създаването на нова лява формация – „Обединен фронт”. Сред обявените цели бяха борбата 
с неонацизма, борбата срещу видеонаблюдението в учебните заведения и борбата за 
безплатно образование. Десните медии представиха създаването на тази прогресивна група 
като сериозна обществена заплаха, идваща от страна на маскирани терористи, които уж 
били заявили, че „ще се лее кръв в Пловдив”. Наш другар от Пловдив обясни как всъщност 
стоят нещата с „Обединен фронт”, в който влизат около 30 младежи на възраст 16-18 
години:  
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1. Защо тези момчета са с маски? 
Искам да кажа, че това е така, не защото, се правят на интересни, а с цел да не 

бъдат разпознати. Затова са маскирани за тяхна собствена сигурност; те самите казаха, 
че все още са малко и не могат да поемат риска да бъдат разкрити. А именно след 
въпросната пресконференция, нацистките групи организирано започнаха да ги търсят. 

2. Защо беше необходимо да се направи такава изява? 
Предполагам, че сте запознати, че именно в града под тепетата, фашизмът и 

неонацизмът са най-силно проявени. Терорът, на който подлагат свободомислещите 
младежи, стана вече нетърпим, страхът да не бъдеш нападнат, е голям. Ето защо с това 
изявление те показаха, че не искат повече да бъдат подлагани на физически и психически 
терор  и че има алтернатива. 

3. Сериозни ли са тези младежи? 
Да, напълно. Тяхната борба е безкористна и чиста, не случайно заявиха, че не се 

обвързват с „леви” организации които са участвали във властта и че са готови да се 
противопоставят на фашисткия терор. Макар и в уж „безпристрастните” и 
„обективни” български медии да бяха писали, че са терористи и искат кървища по 
улиците, това въобще не е вярно. Даже напротив – те искат да се спрат тези побоища и 
да докажат че не е модно да си расист. 

4. Само до антифашизъм ли се ограничава тяхната дейност? 
В прочетената декларация се вижда, че това не е така. Те се противопоставят 

против следенето с камерите в учебните заведения и искат трудоспособна охрана (не 
както някои медии написаха, че искат да се премахне). Накрая те обявяват, че държавата 
е ДЛЪЖНА да подсигури БЕЗПЛАТНО образование и СИГУРНОСТ!  

5. Каква е идеологията на тези младежи? 
В ОФ младежите са с ЛЕВИ идеи. По-принцип има такива с комунистически, ляво 

радикални и анархистки убеждения.  
Посланието на Обединен фронт към всички леви организации е да се обединяват в 

името на по-добро бъдеще за децата и работниците на България. Съединението прави 
силата! Време е за обединена радикална ИСТИНСКА ЛЕВИЦА! Време е да сме заедно 
против тази система и против зараждащия се фашизъм! 

 
АЛТЕР-МОНДИАЛИЗЪМ 

 
 Големи алтер-мондиалистки акции бяха организирани през изминалата година. Те 
бяха насочени срещу основните стълбове на империализма: НАТО, Г-8, Г-20, МВФ и др.  
 В края на март-началото на април в Белгия, Германия и Франция имаше 
големи протести по случай 60 години НАТО. В Брюксел беше организирана кампания за 
гражданско неподчинение, наречена „НАТО: Край на играта”. На 21 март участници в 
кампанията опитаха да проникнат в централата на НАТО. 315 души бяха арестувани. 
Паралелно на срещите на върха на НАТО в Страсбург и в немските градове Баден Баден и 
Кел се събраха на антинатовски протести съответно 60 и 35 хиляди души. Основните 
лозунги бяха „60 години НАТО е прекалено много” и „Милиони за мир вместо милиарди за 
война”. Демонстрациите завършиха със стотици арестувани. Същевременно комунисти от 
редица партии излязоха със Съвместна декларация по повод 60-тата годишнина на НАТО 
(може да се прочете на адрес: www.septemvri23.com/60_godini_NATO_stigat.htm). В текста 
се заявява, че „Историята на НАТО, неговата роля на жандарм на империализма е 
свързана с нарушаване на международното право, с кървави жертви на неговата пряка или 
косвена намеса по целия свят.” И още: „Днес словесното осъждане на престъпленията и 
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заплахите на НАТО не е достатъчно. Необходимо е широко антивоенно, 
антиимпериалистическо движение за мир, сплотяване на трудещите се, младежите и 
широките социални и народни сили.” 

 Хиляди излязоха на протести в 
Лондон в началото на април във връзка с 
срещата на Г-20. Бяха издигнати лозунги: 
„Капитализмът не работи”, „Капитализмът 
убива”, „Няма да плащаме за тяхната криза”, 
„Унищожи капитализма”, „Хората на първо 
място”. Стигна се до сблъсъци с полицията, 
при които десетки бяха арестувани, имаше 
ранени, вследствие на използвания сълзотворен 
газ от полицията, един човек (Йън Томлисън) 
беше убит. 
 На 26-28 юни 2009г. Комунистическата 
организация на Гърция (КОЕ) проведе 2-ри 
международен младежки комунистически 
фестивал на територията на Аграрния 
университет в Атина. Присъстваха другари от 
Германия, Франция, Италия, Страната на 
баските, Турция, Гърция, България („23 
септември”), Аржентина, Хаити, Палестина, 
Филипините, Конго. 
 Бяха организирани публични дискусии 
по най-важните международни въпроси – 
Палестина и Близкият изток, младежките 
движения и бунтове в Европа, Латинска 
Америка на кръстопът: социализъм или 

варварство, перспективите пред Левицата в Европа, капитализмът и неговата криза – ние 
или те, и др.  

Представителите на „23 септември” взеха участие в дискусията за младежките 
движения и бунтове в Европа. Те споделиха опита от участието си в протестните 
политически, работнически и студентски акции през изминалата година. Същото направиха 
и другарите от „Ребел” – Германия, СЕГИ – Страната на Баските и „Рете ди комунисти” – 
Италия (участници в студентското движение „Необичайна 
вълна”). 

Във времето между дискусиите делегациите имаха 
възможност да обменят материали на специално осигурени 
за целта щандове. 

Другарите от КОЕ организираха и посещение на 
историческия Политехнически университет в Атина, където 
въстанието на студентите през ноември 1973г. става една от 
основните причини за падането от власт на военната 
фашистка хунта на „черните полковници”.  

Посетено беше и мястото, на което на 6 декември 
2008г. беше убит Александрос Григоропулос – събитие, 
което предизвика народен бунт в Гърция в края на миналата 
година. Във връзка с бунта другарите от КОЕ бяха 
организирали изложба с материали, проследяващи 
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хронологически развоя на събитията в Гърция през декември 2008г. 
Фестивалът включваше и концерти на революционни музикални групи от Гърция, 

САЩ и Румъния, които бяха посетени от хиляди млади хора. 
2-рият международен младежки комунистически фестивал без съмнение спомогна за 

установяването и укрепването на интернационалните връзки между революционните 
комунистически групи и организации по света. 
  През юли в италианският град Акуила (пострадал наскоро преди това от силно 
земетресение) се проведе среща на Г-8. Тя също беше съпътствана от големи протести. По 
данни на медиите „антиглобалистки активисти, носещи червени комунистически знамена 
и облечени с тениски с надписи „Не на Г-8”..., пристигнаха с автобуси от цяла Италия за 
демонстрацията, която тръгна от околностите на Акуила. Протестиращите носеха 
плакат с надпис „Г-8 е трусът””. 
 Големи протести имаше и в Питсбърг (САЩ) във връзка с провелата се в 
началото на октомври среща на Г-20. 122 души бяха арестувани. 
 В началото на октомври столицата на Турция – Истанбул, беше разтърсена от 
протести против срещата на МВФ. Хилядите протестиращи скандираха: „Тази страна и 
този народ не са за продан” и „Да живее работническата солидарност”, както и срещу 
управляващата Партия на справедливостта и развитието. Арестувани бяха близо 300 души, 1 
загина, след като получи сърдечна криза от използвания от полицията сълзотворен газ. 
Студент от престижния истанбулски университет „Билги” пък хвърли обувката си по 
директора на финансовата институция Доминик Строс-Кан по време на среща-дискусия със 
журналисти. „МВФ, вън от Турция!”, извика студентът, докато негови колеги издигаха 
лозунг със същия текст. Повече информация за протестите в Турция (вкл. снимки и видео) 
може да намерите тук: http://septemvri23.bestforumonline.com/forum-f7/topic-t134.htm#1356  
 

/При написването на статията са използвани материали от Индимедия-България и 
други медии/ 
 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАРОДНИЯ БУНТ В ГЪРЦИЯ (дек.2008г.) 
 

/откъс от интервю с Никос Таврис, член на Комунистическата 
организация на Гърция (КОЕ) / 

 
- Какво постигнаха масите със своя бунт? Какви са перспективите пред бунта? Може 

ли този бунт да доведе до революция? 
 

- Потвърди се това, което ние постоянно говорехме: народът и младежта не са 
пасивни, те може да се мобилизират за масова радикална борба. Голяма част от 
„революционните” сили, от ККЕ до анархистите, имаха много лошо мнение за потенциала 
на народа и младежта: те смятаха, че огромното мнозинство са „гнили дребнобуржоазни 
индивидуалисти”. Всъщност те не вярваха в масите, не вярваха, че нещо може да се 
промени. КОЕ, напротив, винаги сме били уверени, че единственият път – това е трудният 
път: да отидеш при народа, да бъдеш „един от народа”, да слушаш народа и да се 
стремиш отново да му дадеш вяра, че само с организирана масова борба могат да се 
постигнат действителни промени. Септември 2008г. ние взехме решение за общата 
политическа линия на КОЕ за следващите две години: ние сме длъжни да се готвим за 
въстание, което може да се разрази вследствие на общата криза на капитализма. Ето 
защо бунтът през декември не ни завари изненадани и неподготвени, както това стана с 
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ККЕ и с анархистите. Ние работихме за бунта, готвихме се за него и взехме участие в 
него още от самото му начало. Ще видим дали бунтът няма да доведе до по-нататъшна 
маргинализация на буржоазните партии; вече нищо не им е гарантирано. Бунтът – това 
не е революция, стихийността в него преобладава. С увереност може да се каже, че 
силите на системата са загубили своето влияние над младежта – цяло едно поколение 
получи бойното си кръщение. По-нататъшното развитие на борбата до голяма степен ще 
зависи от съзнателната дейност на ляво-радикалните сили и по-специално от дейността 
на нас – комунистите. Радикалните вълнения имат своите граници, те не могат да 
продължават вечно. Но те създават благоприятни условия за следващите надигания, 
които ще бъдат предизвикани от общата криза и от работата на комунистите, призвани 
да им придадат по-дълбок и радикален характер. 
 
Цялото интервю може да се прочете на адрес:   
www.septemvri23.com/KOE_za_Alex10.htm    
 
Други материали за народния бунт в Гърция може да прочетете на адрес:  
www.septemvri23.com/KOE_materiali_otnosno_dec_2008_v_Greece.htm   
 

ТУРЦИЯ 
 

През 2009г. властта в Турция се прояви с нови репресии срещу революционното 
движение в страната. На 10 март рано сутринта беше проведена координирана акция срещу 
офиси на легални леви организации и срещу домовете на техни представители в Истанбул, 
Анкара, Измир, Хатай, Мерсин и Адана. Арестувани са общо 57 души. Те са представители 
на Социалистическата платформа на потиснатите (ЕСП), Фондация за наука, образование, 
естетика, култура и изкуство (БЕКСАВ), Социалистическа младежка асоциация (СГД), 
Асоциация на трудещите се жени (ЕКД), Профсъюза на корабостроителните работници 
(Лимтер-Иш) и прогресивния вестник „Атилим”. При обиските са били конфискувани много 
компютри, дискове и печатни материали. На много места в Турция са били проведени 
протестни акции срещу арестите под общия лозунг: „НЕ СТЕ ТОЛКОВА СИЛНИ, ЗА ДА 
НИ УНИЩОЖИТЕ!”. В писмото, което получихме от нашите турски другари, се казва 
следното: 

„Както и предишните атаки тази репресия няма да успее да накара социалистите 
да се откажат от тяхната борба за революция и социализъм. Социалистите успяха да се 
преборят срещу репресиите след предишната полицейска акция от 8-21 септември 2006г. 
Те успяха да се преборят благодарение на силата, която те черпят от работническата 
класа и от трудещите се, а също и от солидарността на революционните и прогресивни 
сили във и извън страната. Те ще продължат да се борят срещу новата вълна на репресии 
и ще продължат също така техния път към революцията.”  

 
Под натиска на протестното движение в Турция и на международната кампания в 

защита на арестуваните голяма част от последните скоро след това бяха освободени. 
В края на април турската полиция предприе координирана операция срещу 60 

квартири на организацията „Революционно движение”. Бяха арестувани 11 души. При една 
от акциите, в истанбулския квартал Бостанджъ, се стигна до многочасова престрелка. 
Обграденият революционер Орхан Йълмъзкая (магистър по политически науки в Анкарския 
университет) отказа да се предаде. Той заяви: „Член съм на „Революционно движение”. 
Имам бомби, имам оръжие. Ще се сражавам докрай”. Орхан Йълмъзкая загина, но преди 

 9

http://www.septemvri23.com/KOE_za_Alex10.htm
http://www.septemvri23.com/KOE_materiali_otnosno_dec_2008_v_Greece.htm


това успя да ликвидира един полицай и да рани още шест. Впоследствие леви организации 
от цялата страна честваха с протестни шествия паметта на загиналия революционер. 

  
 

 
През лятото започна международна кампания за 

спасяването на живота на Гюлер Зере. Борец срещу режима в 
Турция, тя беше 14 години в затвора, където заболя от рак. 
Затворническите условия не позволяваха тя да бъде лекувана и я 
обричаха на смърт. Благодарение на борбата на нейните другари, 
включваща денонощни протести пред затвора, Гюлер Зере беше 
освободена в началото на ноември 2009г. Повече информация за 
Гюлер Зере и за кампанията за спасяване на нейния живот може 
да намерите на адрес: www.septemvri23.com/Guler_Zere.htm  и на 
адрес: www.gulerzere.net  

През септември се проведе ІV конгрес на Марксистко-
ленинската комунистическа партия (Турция/Северен 
Кюрдистан). Конгресът идва да покаже, че партията се е 
възстановила от тежкия удар, който й беше нанесен през 2006г., 
когато при координирана полицейска акция стотици нейни членове бяха арестувани, 
десетки от които все още са в затвора и срещу тях текат съдебни дела. Конгресът призова 
работническата класа и всички трудещи се в страната да се включат в редиците на партията 
в борбата срещу капиталистическата икономическа криза, бедността и експлоатацията, 

безработицата и глада, 
разрушаването на околната среда, 
фашистките закони и убийствата, 
извършвани от полицията,  
мръсната колониална война, водена 
в Кюрдистан, империалистическата 
агресия и окупации, и да повиши 
своето ниво на съзнателност, 
организираност и борбеност. 
Лозунгът от третия конгрес на 
МЛКП – „Напред към масите”, с 
оглед на това, че целта му е била 
постигната, беше променен на: „Да 
спечелим масите”. Освен това 
конгресът обърна внимание, че 
революцията в Непал и 
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партизанската борба в Кюрдистан са демонстрирали истинската сила и талант на жените да 
се борят. Ето защо конгресът декларира нуждата да бъдат издигнати от редиците на 
партията жени-теоретици, жени-водачи и командири, и че равноправието между мъжете и 
жените не трябва да се осъществява чисто абстрактно, а конкретно. Конгресът обърна 
внимание и на организационната и идеологическа криза на международното 
комунистическо движение, която, при наличието на световна икономическа криза, лишава 
комунистите от влияние и ги обрича на пасивност и стихийност. Важно средство в борбата 
против това отрицателно явление е търсенето на нови начини за установяване, развитието и 
укрепването на връзките с комунистически организации и партии по света.  

  
НЕПАЛ: НАСТЪПЛЕНИЕ НА РЕАКЦИЯТА  
ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2009Г. 

 
През изминалия период 

силите на революцията в Непал 
начело с Маоистката партия 
бяха принудени да отстъпят 
редица стратегически позиции 
пред силите на реакцията. Сред 
основните въпроси – за 
конституцията, за армията, за 
земята и за отношенията с 
Индия – логично акцентът падна 
върху въпроса за бъдещето на 
армията в Непал. 
Компрадорската буржоазия, 
свързана със САЩ и Индия, в 
лицето на своя политически 

представител – партията Непалски конгрес, беше наясно, че не може да гарантира класовите 
си интереси, без да има контрол над Непалската армия и без да бъде разформирована 
маоистката Народоосвободителна армия. Комунистите от своя страна също бяха наясно, че 
„без народна армия не може да има нищо народно” (Мао Цзе-дун), т.е. че без да имат 
гаранцията на организирани военни сили, никакви прогресивни социални придобивки не 
биха били възможни, и затова се концентрираха преди всичко върху въпроса за 
разрешаването на въпроса за армията. Маоистите настояваха 19-те хиляди бойци от 
партизанската им армия да бъдат интегрирани в Непалската армия, а не да бъдат 
разформировани. Въпреки че бяха начело на правителството, те не можаха да наложат своя 
план за разрешаване на военния въпрос. Нещо повече – главнокомандващият Непалската 
армия – Рокмангуд Катавал, опирайки се на реакционните сили, си позволи три пъти дръзко 
да се противопостави на законно избраната демократична власт в страната. В разрез със 
заповедите на военния министър той си позволи да рекрутира няколко хиляди нови войника 
(при положение, че 19 хиляди души от Народоосвободителната армия чакат за това), върна 
по местата им уволнените от военния министър 8 генерала от висшия команден състав и 
бойкотира Националните игри под предлог, че в тях ще участват представители на 
Народоосвободителната армия. Всичко това беше очевиден опит да се постави армията над 
гражданската власт в лицето на коалиционното правителство. Поради това в края на април 
маоистите взеха решение Катавал да бъде уволнен от поста главнокомандващ на Непалската 
армия с мотива, че грубо е злоупотребил с правомощията си. На 3 май Катавал официално 
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беше уволнен от коалиционното правителство. Но в този критичен за гражданския мир в 
страната момент президентът на Непал – Рам Баран Ядав (представител на Непалски 
конгрес) – отказа да подпише заповедта за уволнение на Катавал и по този начин грубо 
погази демократичния ред в страната, отказвайки да признае за водеща волята на народа в 
лицето на правителството над армията. Същевременно маоистите получиха удар и в 
рамките на самото правителство – техният основен коалиционен партньор в лицето на 
хрушчовистката Комунистическа партия на Непал (обединени марксисти-ленинисти) 
напуснаха правителството в същия момент, в който беше уволнен Катавал, разкривайки за 
пореден път предателската си същност, заставайки на страната на реакцията, на тези които 
не желаят мир в страната и в крайна сметка – на страната на империализма. Под натиска на 
събитията лидерът на маоистите подаде оставка на 4 май, заявявайки, че той и неговата 
партия ще продължат борбата в защита на демокрацията, използвайки парламентарната 
трибуна (където те са с най-много депутати) и натиск от улицата (където те имат най-много 
организирани активисти и симпатизанти). Маоистите оцениха развоя на събитията като 
антидемократичен преврат, зад който стои американският империализъм и индийският 
експанзионизъм, и който има за цел да неутрализира волята на народа за мир, демокрация и 
прогрес. 

На 23 май беше съставено ново правителство начело с КПН (ОМЛ) и Непалски 
конгрес плюс още 20 от общо 22 парламентарно представени партии. По този начин 
ОКПН(м) остана в изолация.  Многомесечният натиск от улицата също се оказа 
недостатъчен (поне засега), за да надделее над силите на реакцията. Така, към средата на 
август в ОКПН(м) е настъпил нов критичен момент – по какъв път да поеме оттук-нататък с 
оглед на новата, неблагоприятна ситуация. Спорът вътре в партията е дали да се пристъпи 
към по-радикални действия (подновяване на народната война и въстание), застъпвана от 
Мохан Байдя – Киран, или да се продължат опитите за мирно разрешаване на кризата 
(позиция, застъпвана от лидера на партията – Прачанда). Най-вероятно, както винаги се е 
случвало в историята на борбата между буржоазията и пролетариата мирните опити на 
комунистите за възстановяване на демокрацията и социалната справедливост ще завършат с 
насилие и репресии от страна на силите на реакцията. Тогава вече подновяването на 
партизанската война и подготовката за народно въстание неминуемо ще бъдат поставени 
отново на дневен ред.  

 
Подробна хронология на събитията в Непал септември 2008г.-август 2009г. може да 

намерите на адрес: www.septemvri23.com/Nepal_hronologia_sept2008_aug2009.htm 
Други материали за Непал може да прочетете на адрес: 

http://septemvri23.com/Asia_Nepal.htm  
както и тук: http://democracyandclasstruggle.blogspot.com/  

 
40 ГОДИНИ НАРОДНА ВОЙНА ВЪВ ФИЛИПИНИТЕ 

 
 На 26 декември 2008г. се навършиха 40 години от създаването Комунистическата 
партия на Филипините (КПФ) – една от най-влиятелните комунистически партии в света. 
Комунистите във Филипините водят ожесточена продължителна война в една от най-
изстрадалите от гнета на американския империализъм страни в света. 
 Филипините са островна страна в Югоизточна Азия с над 90млн. души население. 
Страната, подобно на Куба, се освобождава от испанско колониално иго в края на 19 век, но, 
за жалост, само за да премине на подчинение на новата световна сила – САЩ, които 
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отстъпват господството си само в периода 1941-44г. (японска окупация). Проамериканският 
политически режим се смята за най-корумпирания в Азия и втори по корумпираност в света. 
От 2001г. начело на Филипините до днес е диктаторката Глория Аройо, която продължава 
линията на тясна обвързаност със САЩ. Тази обвързаност се изразява в 1/4 от износа на 
страната – директно, и още толкова – чрез посредници – за Североамериканската 

икономика; в грубо 
вмешателство във вътрешните 
дела на страната – САЩ имат 
напълно незаконни военни бази 
(конституцията забранява 
разполагането на чужди войски 
на територията на Филипините) 
и дори участват в 
преследването и изтребването 
на противниците на режима. 
Освен това, поради диктата на 
империализма страната е в 
хронична икономическа криза, 
изразяваща се в полуфеодални 
господстващи икономически 
отношения, в крайно неразвита 

индустрия и селско стопанство, произвеждащо главно сурова продукция, във външен дълг в 
размер на над 60млрд. долара (към 2006г.) и още: макар  производители на може би най-
хубавия ориз, Филипините, поради своята изостаналост, са принудени да се превърнат в 
най-големия вносител на ориз в света; рязкото покачване на цената му през 2008г. доведе до 
глад и гладни бунтове в страната... 
 Като израз на народния гняв срещу гнета на свои и чужди господари, в края на 1968г. 
се създава Комунистическата партия на Филипините. Подготовката за създаването й започва 
от средата на 60-те години. Впоследствие партия преживява два периода на остра вътрешна 
идейна борба – от 1968 до 1977г. срещу лявото сектантство и от края на 80-те до 1992г. 
срещу различните видове десни опортюнисти, повлияни от перестройката на Горбачов, от 
идеите на социал-демокрацията и буржоазния либерализъм. Революционното крило в КПФ 
излиза победител в тези вътрешни борби, а неговите противници се продават на врага, 
включвайки се в различни неправителствени организации, в правителствените войски и в 
държавното разузнаване. Основната политическата линия на партията е подготовка на нова 
демократична революция по пътя на продължителна народна война. Членове на партията 
(няколко десетки хиляди на брой) са и стават най-активните участници в масовото народно 
съпротивително движение. КПФ участва във всички възможни форми на легално 
съпротивително движение – профсъюзи, селски, женски, младежки, културни и др. видове 
легални масови организации. Заедно с други прогресивни политически организации КПФ 
ръководи Националния демократичен фронт на Филипините, борещ се за национална 
независимост и демокрация. КПФ разполага и със свое въоръжено крило – Нова народна 
армия (ННА), създадена на 29 март 1969г. Преди 40 години ННА започва въоръжената 
борба със 60 бойци, въоръжени с 35 пушки и няколко пистолета. Днес ННА е съставена от 3 
дивизии, което се равнява на 9 бригади, съставени от 27 батальона, включващи около 25 000 
бойци, които действат в 128 селски области (от общо 170) на страната. Към тях трябва да се 
прибавят още десетки хиляди бойци-участници в народните милиции по места плюс 
стотици хиляди души, участващи в отрядите за самозащита към масовите народни 
съпротивителни организации. Бойците на ННА извършват внезапни нападения, засади, 
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саботажи, наказателни операции и арести срещу враговете на народа, особено срещу едрите 
земевладелци, които безжалостно експлоатират филипинските селяни. Опирайки се на ННА, 
КПФ провежда своята програма минимум по главния въпрос на Демократичната революция 
– въпросът за земята. Тя включва намаляване на рентата, премахване на лихварството, 
увеличаване на заплатите на селскостопанските работници, повишаване на изкупните цени 
на произвежданите от селяните продукти и повишаване количеството и качеството на 
продукцията посредством методите на взаимопомощта и кооперативния труд. Чрез ННА се 
подготвя  и провеждането на програмата-максимум: конфискация на земята от едрите 
земевладелци и раздаването й на бедните селяни. ННА спомага и за създаването на масови 
съпротивителни организации по места – на селяни, селскостопански работници, жени, 
младежи, културни дейци и др. Бойците на ННА участват пряко в производството, а също и 
в кампании по ограмотяване на населението, лекуване и почистване, тренировки за 
самоотбрана и културно-просветни мероприятия. ННА разполага със свои бойци и в 
градовете, готвейки се усилено за момента, когато ще бъде в състояние да завзема властта и 
в градовете на страната.  
 Режимът на Аройо, подпомогнат пряко от войските на САЩ, е избил над 1000 души 
в периода 2001-2009г. и още над 200 безследно изчезнали, а в селата, които са оказвали 
помощ на бойците на ННА, хората се подлагат на преследвания и мъчения. 
 Въпреки всички трудности и изпитания, на които е подложен, народът на 
Филипините – милиони работници и селяни, водени от Комунистическата партия, от 
Националния фронт и от Новата народна армия – твърдо върви по пътя на националното и 
социално освобождение.   
 Повече информация за Народната война във Филипините може да намерите на адрес: 
www.philippinerevolution.net  

 
МАОИСТИТЕ БОЙКОТИРАХА ИЗБОРИТЕ В ИНДИЯ 

 
 През април-май 2009г., на 5 
етапа се проведоха парламентарните 
избори в Индия. Те бяха активно 
бойкотирани от Комунистическата 
партия на Индия (маоисти) и от 
голяма част от населението, тънещо 
в бедност и мизерия. От общо 714 
млн., имащи право на глас, 40%, или 
близо 300 млн. души, не гласуваха, 
показвайки по този начин 
отрицателното си мнение за 
господстващата обществено-
икономическата система в страната, 
известна още уж като „най-голямата 
демокрация в света”. В своите 

агитационни материали КПИ(маоисти) изтъкна, че изборите имат за цел да създадат 
впечатление, че Индия не е диктаторска, а „демократична” държава, да узаконят 
потисничеството, репресиите и експлоатацията над трудещите се; КПИ(маоисти) още 
изтъкна, че парламентът в Индия е оръдие за потискане и терор в ръцете на реакционните 
господстващи класи, че парламентарните избори са илюзия за масите, че Революцията е 
тяхната действителност; КПИ(маоисти) призова за засилване на народната война и за 
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установяване на органи на истинска народна революционно-демократична власт. 
КПИ(маоисти) проведоха своя активен бойкот не само с думи и възвания, но и с дела – в 
индийските щати, където действат техните партизански формирования, участващите в 
изборите буржоазни партии бяха предупредени да не припарват до избирателните секции; в 
случай на нарушение на предупреждението, кандидатите за депутати, прочули се със своите 
антинародни действия, бяха бити или бяха заставяни пред нарочно организирани народни 
съдилища да се извиняват от името на техните партии за причинените на хората страдания; 
на места бяха унищожавани и самите избирателни секции, както и изпратените да ги 
охраняват полицейски части, а също и техните превозни средства. На много места самите 
хора под влияние на енергичната кампания на КПИ(маоисти), се самоорганизираха и 
проведоха активен бойкот на изборите, недопускайки провеждането на избори в своите 
селища. Кампанията на бойкот беше придружена с протестни плакати като: „Нямаме 
училище! Няма да гласуваме!”, „Нямаме електричество! Няма да гласуваме!”, „Нямаме 
вода! Нямаме пътища! Няма да гласуваме!” и др. Така народът на Индия, предвождан от 
КПИ(маоисти), прояви омразата си към буржоазната власт и демонстрира волята си за 
установяване на народно-демократична власт – власт, която да осигури на хората работа, 
жилище, храна, вода, електричество, здравеопазване, образование, дрехи, пътища, мостове и 
всичко друго, което капитализмът не може да осигури за 9/10 от хората и което само 
комунизмът може да го осигури. Още за Народната война в Индия може да прочетете тук: 
http://septemvri23.com/India.htm  и тук: http://septemvri23.bestforumonline.com/forum-f7/topic-
t34.htm  

 
АФГАНИСТАН 

 
 Борбата срещу чуждестранните окупатори се ожесточи още повече през 2009г. Броят 
на убитите агресори надхвърли 450 (към края на октомври). По този начин миналата година 
се превърна в най-смъртоносната от началото на военната операция в централноазиатската 
страна преди осем години. По данни на наблюдатели силите на антиимпериалистическата 
съпротива в страната контролират между 50 и 60% от територията; марионетното 
правителство на Хамид Карзай – едва 15% (земите около столицата Кабул). Останалите 
около 30% се контролират от племенни вождове, които използват създалото се безвластие, 
за да бандитстват и мародерстват. През годините на своята „демократизация” Афганистан се 
превърна във водещ производител на наркотици – първо място по производство на хероин и 
на опиум (92% от цялото световно производство, което причинява смъртта на около 100,000 
души всяка година), а също така и на марихуана и хашиш. По последни данни Афганистан е 
произвел 44200 тона опиати за последните 8 години, което означава, че от началото на 
натовската агресия производството на наркотици в страната се е увеличило 40 пъти. За 
последните 8 години Афганистан е започнал да произвежда двойно по-голямо количество 
наркотици в сравнение с останалата част на света. „Ню Йорк таймс” разкри, че братът на 
президента Хамид Карзай – Ахмад Карзай, е важен участник в търговията с опиум, като 
през изминалите 8 години ЦРУ му е плащало за услуги, включващи съдействие за набиране 
на участници в паравоенни формирования, които да действат под контрола на ЦРУ в района 
на град Кандахар. Очевидно срещу осигуряването на бойци ЦРУ е позволявало на Ахмад 
Карзай необезпокоявано да печели от износа на наркотици. Това потвърждава правилността 
на оценката на антиимпериалистическата съпротива в страната, че „правителството в 
Кабул е съставено от мародери и криминални престъпници”. Бойците от антинатовските 
сили направиха това изявление във връзка с опита на Карзай да проведе „демократични” 
избори в страната през август, което очевидно е невъзможно при наличието на военна 
окупация и загуба на каквато и да е национална независимост. Затова „изборите” бяха 
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съпроводени с 70 нападения в 15 от 34-те провинции на Афганистан. На много места тези 
нападения попречиха на провеждането на „изборния процес”. На фона на тези атаки нелепо 
звучат думите на генералния секретар на НАТО – Андерс Расмусен, който определи 
проведените „избори” като „успешни” и „ефективни”; за него те са били „сериозен успех” и 
„доказателство за желанието на афганистанския народ за едно демократично бъдеще”. 
Всъщност афганистанският народ наистина се бори за своето демократично бъдеще, което е 
невъзможно в условията на чуждестранна военна окупация. Затова далеч по-правдиво от 
думите на Расмусен звучи посланието на антиимпериалистическата съпротива: „Най-
важното нещо за нас е да се сложи край на окупацията и да се възстанови 
суверенитетът на страната. Ние никога не сме искали да сме част от марионетното 
правителство, което е под чуждестранна диктатура. Войната в Афганистан ще 
продължи дотогава, докогато на територията на страната има военнослужещи на 
НАТО.” В потвърждение на думите си афганистанските бойци за национално освобождение 
освен десетките атаки около „изборите” организираха също така нападения и на 
правителствени сгради и дори на испанската военна база в Западен Афганистан, срещу 
която бяха изстреляни 6 ракети. Все по-дръзките нападения и големият брой жертви 
закономерно започна да предизвиква разложение в редиците на окупатора – през октомври 
британският вестник „Таймс” писа, че американските войници на служба в Афганистан са 
„депресирани и дълбоко разочаровани. Мнозина смятат, че рискуват живота си и че 
техните колеги загиват заради една безплодна мисия, а афганистанското население не 
прави нищо, за да им помогне.” Много от войниците са обладани от чувство на безполезност 
и гняв, че се бият в Афганистан, вместо да се върнат при семействата си. Очевидно все 
повече войници от окупационните сили осъзнават несправедливия характер на войната, 
която водят вече 8 години. Още за анти-империалистическата съпротива в Афганистан може 
да прочетете тук: http://septemvri23.com/Afganistan_proval.htm и тук: 
http://septemvri23.bestforumonline.com/forum-f11/topic-t25.htm  

 
ЗВЕРСТВАТА НА ЦИОНИЗМА В ПАЛЕСТИНА 

 
 В материал, 
озаглавен „ „Мръсните 
тайни” на израелската армия 
в Газа” от 20 март 2009г. 
британският вестник 
„Индипендънт” разкри как 
ционистите са действали по 
време на агресията в 
ивицата Газа през декември 
2008г.-януари 2009г. 
Израелски войници твърдят, 
че им било разрешавано – 
дори нареждано, да стрелят 
по невъоръжени цивилни, 
често без разумна причина. 
Разкритията – първите по 
рода си от редиците на 
военните засега – се 

различават драстично от официалната версия на Израелските въоръжени сили, че са 
положени огромни усилия да бъде предпазено цивилното население в Газа. Те потвърждават 
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и палестинските обвинения, че е била използвана безразборна и непропорционална военна 
сила в цивилни зони по време на конфликта. В едно от свидетелствата, хвърлящи светлина 
върху правилата за водене на бой по време на операция „Оловен слитък”, войник разказва 
как офицер наредил застрелването на възрастна жена, която се намирала на около 100 м от 
къща, реквизирана от военните. Друг описва как майка и дъщеря са били убити от 
снайперист, след като неволно объркали команда да завият надясно вместо наляво. По 
думите му атмосферата сред израелските военни редици е отговаряла на твърдението, че 
палестинският живот е „далеч, далеч по-маловажен от този на нашите войници”. „В 
началото заповедта беше да нахлуем в къщата с бронирана машина, да разбием вратата и 
да започнем да стреляме наред срещу когото ни падне. Питах се как това може да бъде 
оправдано по разумен начин. По-вишестоящи ни обясниха, че е разрешено, тъй като всеки 
останал в Газа е потенциално виновен, понеже не е избягал, че всички до един са 
терористи” – спомня си командир на взвод. 
 Също през март беше оповестен и доклад на правозащитната организация „Хюман 
райтс уоч”, който представя доказателства за незаконното изстрелване на снаряди с бял 
фосфор над гъсто населени райони в ивицата Газа при неотдавнашната офанзива. Според 
доклада израелската армия е съзнавала, че това оръжие застрашава цивилното население, но 
умишлено и безразсъдно е продължавала да го използва до самия край на операцията. 
Поради тази причина от „Хюман райтс уоч” настоява да бъде потърсена отговорност от 
високопоставени израелски командири и призовава САЩ, които са доставили снарядите с 
бял фосфор на Израел, да предприемат свое разследване. Международното право допуска 
употребата на белия фосфор само в открити местности за създаване на димна завеса. При 
попадане върху кожата, веществото причинява жестоки изгаряния и употребата му от 
израелските военни е причинила страданията и дори смъртта на много цивилни жертви. 
 Същевременно студентите във Великобритания и САЩ подеха голяма кампания за 
солидарност с палестинския народ. В края на януари-началото на февруари 2009г. за 
различен период от време бяха организирани окупационни стачки в университетите в 
Манчестър, Лондон, Плимут, Кардиф, Бирмингам, Оксфорд, Кембридж, Лийдс, Шефилд, 
Брадфорд, Нотингам, Глазгоу, Единбург, Ню Йорк и др. Повече за тази забележителна 
студентска акция може да прочетете на адрес: www.occupations.org.uk    
 В България наши другари разпространиха видео-клипове, разобличаващи зверствата 
на ционизма в Газа. Те могат да бъдат гледани на адрес: 
www.septemvri23.com/Video/Gaza.avi и на адрес: www.vbox7.com/collection:549880   

 
ЮЖНА АМЕРИКА ПРЕЗ 2009 

 

През 2009г. Куба отбеляза 50 години от 
Революцията. Във връзка с това на тържествен митинг 
в Сантяго де Куба президентът Раул Кастро заяви, че 
„На 50 революцията е по-силна от всякога въпреки 
нездравата и отмъстителна омраза на могъщите 
САЩ”. Той допълни, че социализмът не се е провалил 
и че Революцията никога не се е отклонявала от 
принципите си, дори в най-тежките времена. Победата 
е още по-ценна, защото е постигната въпреки САЩ. 
„Тази истина не може да бъде променена, дори ако 
някои се уморят или дори се откажат от историята 
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си, забравяйки, че самият живот е вечна борба”. Същевременно Асоциацията за 
приятелство „България-Куба” (в която участва и „23 септември”) проведе редица 
инициатива – на 9 април в София беше организирана Международна научна конференция на 
тема “Куба – 50 години достойнство и прогрес”, в която се включиха видни български 
интелектуалци и общественици (един от докладите може да прочетете на адрес: 
www.septemvri23.com/Cuba_50_god_socialna_revolucia.htm); на 10 септември Асоциацията 
съвместно с Българският антифашистки съюз (БАС) организираха среща за солидарност с 
Петимата кубински герои-антитерористи, изтърпяващи несправедливи присъди в затвори в 
САЩ вече 11 години (материали за Петимата може да намерите на адрес: 
www.septemvri23.com/CUBA_5.htm); на 12 октомври, по случай Световният ден против 
блокадата на Куба, Асоциацията и БАС излязоха със съвместна протестна декларация срещу 
икономическата, търговска и финансова блокада над Република Куба от Администрацията 
на Вашингтон. В декларацията се отбелязва, че „икономическата блокада над Куба е голяма 
необявена война от страна на САЩ, която през всичките тези 50 години нанесе вреда на 
кубинския народ в размер на 236,221 млрд.$. това са стотици непостроени училища, 
заводи, болници, университети, духовни центрове, хиляди километри инфраструктура, 
неосъществени социални проекти, туристически обекти, неразработени селскостопански 
плантации, загубени инвестиции и т.н.”. Целият текст на декларацията може да прочетете 
на адрес: www.septemvri23.com/12oct_svetoven_den_protiv_blokadata_na_Cuba.htm   

  
Венецуела също отбеляза юбилей – 10 

години от началото на Боливарианската 
революция, започнала с избирането на Уго 
Чавес за президент. Посолството на 
Венецуела разпространи специален материал 
по този повод, обобщаващ успехите на 
Революцията в тази страна. Отбелязват се 
успехи като национализацията на водещи 
производствени отрасли начело с добива на 
петрол, електрическите и 
телекомуникационни компании и др.; 
национализацията на близо 30% от 
обработваемата земя с цел осигуряване 
здаването на олективни селски стопанства; 

безплатно здравеопазване и образование за всички; масово строителство на нови жилища за 
народа; постигане на най-висока минимална заплата в цяла Латинска Америка – 286$ и др. В 
заключение се казва, че „Венецуела е нагледен пример за това как една революционна 
политика бързо може да доведе до драстично намаляване на бедността и подобряване на 
благосъстоянието на своя народ, ако тя има необходимата политическа воля за това и 
желание да се разпределят по най-добър начин националните богатства с цел решаване на 
проблемите на най-нуждаещите се.” (целият текст може да се прочете на адрес: 

изхранването на населението посредством съ к

vo en htmwww.septemvri23.com/10_godini_re lucia_v ezuela. ). Н ви ни стъп  по тя на 
революцията бяха предприети и през 2009г. През февруари Чавес спечели референдум, 
даващ му право да се кандидатира за президент неограничен брой пъти. Народът подкрепи и 
други промени в конституцията, които подпомагат по-нататъшното развитие и укрепване на 
социализма. През март Уго Чавес откри първата социалистическа комуна в столицата 
Каракас. Жилищният комплекс „Кацик Тюн” се състои от 440 апартамента, медицински 
център, училище, детска градина и производствени обекти. Той е построен в рамките на 
специална социална програма на територията на бивш хиподрум, национализиран от 

о важ ки пъ
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държавата. Всички услуги на територията на комуната – медицинско обслужване, училище, 
детска градина – ще бъдат безплатни. „По този начин членовете на комуната ще могат да 
живеят и се трудят в социалистически домове и предприятия при достойни условия”, 
отбеляза Чавес при прерязването на лентата на комплекса. В „Кацик Тюн” ще бъдат развити 
и зеленчукови градини, чрез които, както каза Чавес, „ще бъдат ударени спекулантите на 
плодове и зеленчуци”. През май венецуелският президент утвърди списъка с литература за 
ученици. В съответствие с „Революционния план за четене”, публикуван на сайта на 
министерството на културата на страната, венецуелските ученици трябва да прочетат 
„Манифест на комунистическата партия” на Карл Маркс, трудовете на Ернесто Че Гевара и 
други произведения, които ще им помогнат да се избавят от капиталистическия начин на 
мислене, ще укрепят тяхното колективно съзнание и ще им помогнат по-добре за разберат 
идеите и ценностите „необходими за строителството на социалистическата родина”. Също 
така, с цел по-доброто възпитание на децата и в опит да се намали престъпността в страната, 
в парламента започна обсъждане да се забрани ли продажбата на видео игри с насилие и 
играчки, имитиращи оръжие. През август венецуелското правителство внесе проектозакон, 
който предвижда до четири години затвор за журналисти, извършили „медийни 
престъпления”. Ръководството на медиите ще бъд  подвеждано под ъдебна отговорност за 
разпространението на информация, която нарушава „мира, сигурността и независимостта на 
нацията и държавните институции”. Във връзка с това властите във Венецуела отнеха 
лиценза на 34 опозиционни радиостанции. Освен с вътрешните заплахи за мира и 
независимостта на страната, Уго Чавес води борба и  с външните заплахи. Такава се явява 
споразумението от 30 октомври 2009г. за разполагане на 7 нови военни бази на САЩ на 
територията на Колумбия, което беше осъдено от редица южноамерикански страни. 
Асоциацията за приятелство „България-Венецуела” също осъди това споразумение в 
специална декларация. В нея се казва, че 7-те нови военни бази на САЩ в Колумбия ще 
имат за цел „...да бъдат накарани да замлъкнат революционните гласове, които се издигат 
в знак на протест срещу империализма на САЩ, който повечето от народите на 
Латинска Америка не са склонни да приемат” (целият текст на декларацията може да бъде 
прочетен на адрес: 

е с

www.septemvri23.com/Decl_otnosno_US_bazi_v_Columbia.htm). В 
стремежа и да осигури място за нови жилища, Чавес затвори 2 от най-известните го ф 
игрища в страната. Чавес обяви, че Венецуела няма нужда от този буржоазен спорт, а 
скъпите терени, на които са построени игрищата, могат да бъдат използвани за 
изграждането на нови жилища. От 2006г. до сега са закрити вече 7 голф комплекса. През 
септември правителството обяви, че възнамерява да национализира най-големите 
производители на кафе в страната заради отказа на компаниите да приведа  цените си в 
съответствие с държавните изисквания. Властите в страната все още не са уточнили кога ще 
започне национализацията, но отбелязват, че с молба за национализация към държавата са 
се обърнали работници от предприятията, недоволни от уволненията. Според местните 
медии става дума за компаниите „Фама де Америка” и „Кафе Мадрид”. През октомври с 
указ на венецуелския президент Уго Чавес беше експроприиран хотелският комплекс 
„Хилтън” (Hilton) на остров Маргарита. В президентския указ за експроприацията на 
хотелския комплекс е отбелязано, че държавата трябва да разполага с инфраструктура за 
диверсифициране на туристическия сектор „на колективна социалистическа основа” в 
противовес на „концепцията на капиталистическия индивидуализъм”. Чавес неведнъж е 
критикувал „туризма за богаташите”, като алтернатива на който правителството на 
Венецуела разработи план за развитие а „народния туризъм”, като част от прехода на 
страната към пропагандирания от Чавес собствен модел на социализма на 21-ви век. 
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В Боливия 60% от боливийците казаха „да” на проекта за нова конституция на 
референдум, състоял се на 25 януари. Проектът, изготвен от президента Ево Моралес, дава 
по-големи права на коренното индианско население, легитимира държавния контрол върху 
ключови отрасли на икономиката и обявява запасите от природен газ и други природни 
ресурси за национално богатство. Новата конституция освен това забранява чужди военни 
бази на територията на Боливия. Управлението на Моралес е единствената надежда за 
безмилостно експлоатираното коренно индианско население, за което английската 
телевизия БиБиСи направи специален материал, озаглавен „Индианците в Боливия живеят и 
умират като роби” – виж на адрес: 
www.septemvri23.com/Bolivia_indiancite_jiveiat_i_umirat_kato_robi.htm Привържениците на 
новата конституция са на мнение, че тя ще помогне да бъде сложен край на 500 години 
потисничество на местните жители. 
  

През март още една централноамериканска страна зави наляво – Салвадор, където 
Фронтът за национално освобождение „Фарабундо Марти”(ФНОФМ) спечели 
президентските избори в страната. За президент беше избран лидерът на ФНОФМ 
Маурисио Фунес. Фронтът има за задача да се справи с тежкото положение в Салвадор, 
където капиталистическото управление е оставило 45% от хората без работа, 35% – под 
прага на бедността и 40% – без образование. 

 
В края на юни беше извършен военен преврат в Хондурас. Реакцията в страната 

свали законно избрания президент Мануел Селая и постави на негово място диктатора 
Роберто Мичелети. Селая беше арестуван и изгонен от Хондурас. Превратаджиите твърдяха, 
че той е искал да узурпира властта, предлагайки да се свика референдум за промяна на 
конституцията, която дава право на президента само на 1 мандат. Но всъщност тези, които 
нарушиха конституцията, бяха именно пучистите. Селая не се предаде, а продължи борбата 
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за възстановяване на справедливостта. Зад него застана народът на Хондурас, който 
организира стачки и многохилядни демонстрации в защита на своя президент. Много от тях 
завършиха с полицейски репресии, дали няколко убити и десетки ранени. По всяка 
вероятност зад преврата стоят САЩ. Те отказаха официално да окачествят случилото се 
като държавен преврат, а призоваха за „диалог между двете страни”! Основната 
опозиционна сила – „Демократически граждански съюз на Хондурас”, представляващ 
коалиция от буржоазни, клерикални и интелектуални организации, получаващи долари от 
„Агенцията на САЩ по международно развитие” (USAID) и от „Националния фонд за 
демокрация” (NED) с цел „демократизиране на Хондурас”, беше единствената политическа 
сила в страната, която приветства преврата и която обяви неговите извършители за 
„спасители на демокрацията”! Трябва да се знае също и че активизацията на подобни 
„демократи” има своите материални предпоставки – новият президент на САЩ Обама 
поиска в бюджета на страната за 2010г. да се включат 320млн.$ за „развитие на 
демокрацията” в Латинска Америка – толкова пари Буш не е отделял от бюджета за целия 8-
годишен период на неговото управление – явно сега Обама иска да навакса, активизирайки 
вмешателството на Вашингтон в Южна Америка, а оттук и активизирайки силите на 
реакцията. Също така, влиятелни капиталисти от САЩ са получили отказ от Селая да 
приватизират водещи държавни компании в Хондурас – очевидно и те са имали интерес от 
насилствената промяна. Освен това не бива да се забравя, че съветник на държавния 
секретар Хилари Клинтън е Джон Негропонте – бивш посланик в Хондурас, известен с това, 
че през 80-те години е отговарял за подготовката на „ескадрони на смъртта”, съставени от 
„контраси”, които да се бият с левите сили в Централна Америка и по-специално – срещу 
сандинистите в съседна Никарагуа. Но ключов аргумент в полза на твърдението, че САЩ 
стоят зад преврата, е наличието на тяхна военна база в Хондурас – Сото-Кано. Тя е 
създадена през 1954г. първоначално с цел организация на преврата в Гватемала (извършен 
през същата година); впоследствие, през 80-те години в Сото-Кано са се подготвяли 
операциите на контрасите в Централна Америка – финансирани от ЦРУ и ръководени от 
Джон Негропонте. Тъй като наличието на такава военна база е в разрез с конституцията на 
Хондурас (съществуването й е било възможно досега поради продажността на държавните 
ръководители на бедната централно-американска страна), избирането на един прогресивен 
ляв президент като Селая е било заплаха за нейното по-нататъшно съществуване. 
Опасенията на Вашингтон са се оказали основателни – на 31 май 2009г. Селая обяви, че 
базата ще бъде превърната в международно гражданско летище. Само 4 седмици по-късно – 
на 28 юни, президентът на Хондурас беше насилствено свален от власт от военните – 
тренирани в Сото-Кано, финансирани и ръководени от Вашингтон. Въпреки това, съдбата на 
Селая, който получи международна подкрепа от цялата прогресивна общественост, съдбата 
на демокрацията в Хондурас, е в ръцете на народа –– от неговата сплотеност и воля за борба 
зависи дали ще съумее да защити своя законно избран президент, да защити демокрацията в 
една от най-бедните страни в света.   

 
В Перу – един от малкото останали бастиони на САЩ в Южна Америка – 

споразумението между Лима и Вашингтон за свободна търговия доведе до бунт на 
индианците от Перуанска Амазонка през април-юни. Президентът Алан Гарсия беше продал 
на североамерикански компании безпрепятствено да разработват и ограбват залежите на 
нефт и газ, разположени на територията на 24 млн. хектара джунгла. В знак на протест 
близо 10,000 индианци излязоха с копия и блокираха ключови магистрали в страната. В знак 
на солидарност с тях в градовете обявиха стачка шофьорите от обществения транспорт, 
таксиметровите шофьори, преподавателите и други обществени служители. Стигна се до 
сблъсъци с полицията и армията; бяха убити 40 индианци и повече от 20 полицая. Алан 
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Гарсия беше принуден временно да преустанови опитите си да разпродаде националното 
богатство на страната. Същевременно от октомври 2008г. се възроди кошмарът на 
перуанската буржоазия – бойците от Маоистката комунистическа партия (известна още като 
„Сендеро луминосо” – Сияйна пътека) възобновиха след близо 6 годишно прекъсване 
въоръжената борба в страната. Бяха атакувани няколко военни бази на режима, в резултат 
на което до есента на 2009г. бяха убити около 40 войника от армията на Гарсия. За борба с 
маоистите държавата нае срещу 10млн.$ израелската охранителна фирма, ръководена от 
Израел Цив – известен главорез, подготвял армиите на Колумбия и Грузия. Предполага се, 
че Комунистическата партия на Перу разполага с около 200 бойци начело с бившия студент 
по антропология Виктор Киспе Паломино – ветеран от народната война през 80-те години и 
близък съратник на осъдения на доживотен затвор създател на „Сияйна пътека” – Абимаел 
Гусман (професор по философия, известен още като Председателят Гонзало). В специална 
прокламация Виктор Паломино обяви началото на третата фаза от народната война в Перу. 
Повече за комунистическото движение в Перу може да прочетете тук: http://www.redsun.org/  

 

 
 
Успехите на революцията в Южна Америка остават извор за вдъхновение, „сияйна 

пътека” за милиони потиснати хора по света.  
 

НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В НИГЕРИЯ 
 

 Нигерия е на 8-мо място по добив на нефт в света. Но въпреки това страната е 
изключително бедна: поради неоколониалния си статут (корумпирани власти, тотално 
господство на чуждите компании) гигантските печалби от националните й богатства изтичат 
зад граница. За сметка на това Нигерия се е превърнала в кошчето за боклук на Запада 
(вестник „Индипендънт” обяви, че Англия е изхвърляла тонове токсични отпадъци – 
бракувани телевизори, компютри и електронни уреди – в Нигерия и Гана, спестявайки по 
този начин огромни средства за тяхното рециклиране); бедната африканския страна се 
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използва от фармацевтичните компании (например „Файзър”) за експерименти с нови 
лекарства, което доведе до смъртта на 11 деца и до неизлечимото умствено и физическо 
заболяване на десетки други. Но най-големи вреди безспорно нанасят петролните компании 
и по-специално „Роял Дъч Шел”. Срещу тях воюват бойците от Движението за 
освобождение на делтата на река Нигер (ДОДН), които организират (вкл. и през миналата 
година) систематични нападения на петролопроводи и платформи за добив на петрол. Защо 
правят това? Отговор дава говорителят на организацията – Репосима: „…Ние говорим за 
живота на хората, който е застрашен. А тези хора казват, че искат решение на проблема 
и искат да са свободни. Хората се молят нигерийското правителство да управлява 
Нигерия, не корпорациите. Искаме Нигерийският парламент да е основна властваща сила, 
защото държавата ни е отслабена и зависима от корпорациите. А те са зли. Нашата 
група иска САЩ и Великобритания да оставят страната ни на мира. Те трябва да 
разберат, че докато не спрат напълно добива на нефт и по този начин да предотвратят 
замърсяването на земите ни, ние няма да се успокоим и няма да престанем да се борим за 
освобождението на делтата на Нигер. Великобритания е най-основен виновник, защото 
отказва да  изтегли компаниите си от нигерийската държава. Те само казват, че ще се 
изтеглят и че ще се откажат от добива на нефт в нашия регион, но никой не прави 
първата крачка. Бяха евакуирани някои от работниците, но добиването и замърсяването 

продължава. Движението за освобождение на 
делтата на река Нигер настоява петролните 
корпорации и чуждите държави да се изнесат от 
нашите земи. Ние не ги искаме в Нигерия. 
Колкото не искаме британците, толкова не 
искаме и американците по нашите земи.  
 …Ние искаме „Шел” да се махне. Защото 
„Шел” са убийци, те убиват нигерийците. 
Избиват ни всеки ден. Те ни взимат всичко, което 
имаме. Те ни взимат земята. Земята е нашият 
живот, а те ни я изтръгват от ръцете. Ние 
искаме, ние съветваме „Шел” да напусне, за да се 
възстанови мирът по делтата на Нигер. 
 …Казвам, че косвено „Шел” изтребва 
сънародниците ни. Замърсяването, причинявано 
от нефтените станции на „Шел” ни убива. 
Рибата, от която се прехранваме, е мъртва, 
нямаме храна. Хората, които живеят в 
засегнатите региони, са обречени на гибел. Ако 
„Шел” не напусне незабавно, всички мои 
съграждани рано или късно ще изоставят земите 

си и тези райони ще опустеят. Ние от Движението за освобождение на делтата на река 
Нигер, се интересуваме, щом „Шел” печели толкова много от нашите нефтени залежи, 
къде отиват всичките тези милиарди долари? Защо не се инвестира нищо при нас, за да се 
подобрят условията и да престане унищожението на природата ни? 
 …„Шел” не наема наши работници, защото ни мислят за примитивни. Компаниите 
ни смятат за необразовани и неспособни, дори има такива, които мислят, че повечето 
нигерийци не могат да четат. Ние се учудваме как са го разбрали без да са осъществили 
контакт с някой от нас? „Шел” ни смята за пълни неграмотници. Аз не знам за мои 
сънародници, които са работили за „Шел”. Не стига, че ни крадат земята и 
богатствата, които имаме, а и ни оставят без работа. 
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 …„Шел” командва всичко в Нигерия. Нигерийското правителство е свързано с 
„Шел”. И когато една компания определя какво се случва в нашата страна… вече изобщо 
няма причина да се наричаме нигерийци. Ние казваме на „Шел” просто да напусне Нигерия, 
да ни остави да разполагаме сами с природните си ресурси. Нека ни остави да се опитаме 
да възстановим мира в страната ни. Ние искаме целият свят да разбере, че ние измираме в 
родината си от ръката на чужди корпорации. Ние, от Движението за освобождение на 
делтата на река Нигер, казваме само, че държим да бъдем свободни в страната, която ни 
е родина.”     

 
БУРЖОАЗНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ В РАЗВАЛИНИ 

 
Щефан Енгел 

  
Няколко допълнения към марксистко-ленинската теория за кризите 

 
Най-дълбоката световна икономическа и финансова криза в историята на 

капитализма  
 

   На 15 септември 2008г. рухна „Лемън Брадърс” 
(Lehman Brothers), – тя стана втората фалирала от петте 
най-големи инвестиционни банки в света след „Беър 
Стернс” (Bear Stearns). През същата седмица 
останалите три големи инвестиционни банки в САЩ – 
„Мерил Линч”, „Морган Стенли” и „Голдман Сакс”, 
бяха спасени от неплатежоспособност  с цената на 
загуба на тяхната роля като инвестиционни банки 
посредством масивна държавна намеса от страна на 
администрацията на Буш. Тези драматични събития 
доведоха до прекъсване на доходоносни, организирани 
в световен мащаб, финансови потоци, чиято стойност 
се измерва в трилиони. Така международната банкова 
криза стесни рязко финансовите пазари, вследствие на 
което финансовата система в целия свят бе заплашена 

от колапс. Паническата разпродажба на акции, целта на която бе получаване на ликвидни 
средства, тласна валутните пазари в низходяща спирала и предизвикаха международна 
борсова криза. 
   Тази безпрецедентна в историята на капитализма по своята величина и дълбочина 
международна финансова криза през месец октомври 2008г.  постави началото на нова 
световна икономическа криза, чиито размери също така надхвърлят всичко познато 
досега. Кризата обхвана почти едновременно и с огромна сила най-големите индустриални 
държави. Тя удари сърцето на международния финансов капитал и се разпростря над 
повечето от 500-те най-големи международни свръхмонополи. В хода на реорганизацията на 
международното производство в началото на 90-те години тези свръхмонополи напълно 
завладяха световните пазари и ги разделиха помежду си. Сега техният висш мениджмънт, 
особено този от международните банкови монополи, се превърна в мишена на народния 
гняв. Един след друг мениджърите започнаха да губят своите високо платени длъжности, 
като процесът  може да бъде сравнен единствено със смяната на треньори от футболната 
лига в края на сезона. Вследствие от внезапното задръстване на международните експортни 
пазари, този път националните икономики не успяха да намерят нови пазари за своя 
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излишен капитал. В това отношение сегашната обстановка съществено се различава от 
периода на предишната световна икономическа криза (2001-2003г.) Само през четвъртото 
тримесечие на 2008г. международната търговия спадна с 20% в сравнение с равнището от 
второто и третото тримесечие на същата година. 
    Световното промишлено производство спадна през четвъртото тримесечие на 2008г. 
с 20% спрямо 2007г. – в индустриално развитите държави дори с 23%. По този начин то 
претърпя много по-остър спад само през първите три месеца от кризата, отколкото през 
цялата първа година на Великата депресия (1929-33г.)! Световното производство на стомана 
през декември 2008г. спадна с 30% в сравнение с най-високото си равнище от месец май. В 
30 държави-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
световната продажба на автомобили през декември 2008г. спадна с 25% в сравнение с най-
високите нива през месец април 2008 г.  

Сривът в производството и световната 
търговия постепенно се пренесе и в бързо 
разрасналия се от 90-те години насам сектор 
на снабдяването и транспорта. Продажбата 
на камиони в Европа спадна с 38%, а 
поръчките за производството на нови 
пропадна почти до нула! 50% от 
контейнерите в целия свят останаха 
неизползвани. Търговското корабоплаване 
спадна с 50%. По данни на Азиатската банка 
за икономическо развитие (ADB), световната 
икономическа и финансова криза е причина 
за унищожаването на капитал, чиято 
стойност възлиза на 50 трилиона долара! 
Тази стойност надхвърля хиляда пъти 
унищожаването на капитала в САЩ по 
време на рязката обезценка на долара от 
октомври до края на 1929г., когато загубата е 
възлизала на примерно 50 милиарда долара.  

В Германия, поради експортната зависимост на промишлеността, достигаща 45%, от 
началото на кризата постоянно се увеличава спадът в индустриалното производство. През 
март 2009г. оборотът в обработващата промишленост спадна в сравнение с предната година 
с 22%, в автомобилната промишленост – с 32.3%, в производството и обработването на 
метали – с 31.5%, в машиностроенето – с 22.4%, а в химическата промишленост – с 25.6%. 
През февруари-март 2009г. поръчките в промишлеността спаднаха с 32.5% в сравнение с 
предходната година. Германското производство на стомана спадна през април 2009г. в 
сравнение с предната година с 53.1%, достигайки равнището от края на 1950г. Брутният 
вътрешен продукт (БВП) за първото тримесечие на 2009г. намаля с 6.7% в сравнение с 
2008г.. Това на практика се явява най-дълбокият икономически крах след Втората световна 
война.  

Въпреки обширните антикризисни програми, броят на неплатежоспособните малки 
предприятия-доставчици в автомобилната промишленост расте. Увеличава се и броят на 
известните предприятия в Германия, като Hertie, SinnLeffers, Woolworth, TMD Friction, 
Rosenthal, Qimonda, Edscha, Marklin, Wolf-Garten, Karmann и много други, които вече 
обявиха неплатежоспособност. Без държавната помощ, която получиха, в този списък 
можеха да попаднат и такива известни банки, като например „Commerzbank”, IKB, КfW или 
Hypo Real Estate. 
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Според изследване на Световната банка, в 94 от 116 развиващи се страни, 
икономическият ръст също рязко ще се забави, като следствие от драматично намаляващото 
търсене и главоломно падащите цени на суровините. Освен това, емигрантите от 
неоколониално зависимите страни първи ще загубят своята работа в главните страни на 
миграция като Япония, САЩ и Европа. Спирането на техните валутни преводи ще причини 
многомилиардни бюджетни дефицити в собствените им държави. 

Международната криза на задлъжнялостта ще придобие нови измерения с 
непредвидими последици за условията на живот и труд на стотици милиони хора по света. 
  Кризата на неоколониализма, частично смекчена по време на предшестващия 
временен разцвет и приела прикрита форма, отново ще се прояви открито с пълна сила. Тя 
ще започне драматично да се изостря, тъй като империалистическите държави ще се опитат 
безмилостно да прехвърлят бремето на световната икономическа криза върху 
експлоатираните и зависими от тях страни. 

Масовата безработица и непълната заетост скокообразно расте по целия свят от 
началото на световната икономическа криза. В САЩ от октомври 2008г. до април 2009г. 4,3 
милиона души загубиха своята работа. В Китай до началото на 2009 г. 20 милиона заети 
останаха безработни, а техните семейства – обречени на нищета. Даже комисията към 
Европейския съюз (ЕС) смята, че безработицата в балтийските държави ще се удвои или 
утрои до началото на 2010г. в сравнение с края на 2008г.. В Полша и Чехия ще нарасне с 
около 70%. 

Икономическата и финансовата криза ще повлече след себе си дефлационна спирала, 
което ще бъде използвано като мотив за съкращаване на заплатите и унищожаване на 
социалните придобивки. Нищетата и гладът сред работническата класа се разширяват и в 
империалистическите центрове. След края на световната икономическа криза много 
държави са заплашени от бърз растеж на инфлацията, причинена от безпрецедентното 
финансиране на антикризисните програми със средства от националните бюджети. 

В същото време открито се прояви и международната селскостопанска и земеделска 
криза. Тя тласка надолу изкупните цени на селскостопанската продукция и ще доведе 
милиони селяни до разорение. 

На пръв поглед, икономическата криза 
притъпява въпроса за глобалната екологична 
катастрофа, тъй като със спада на производството се 
снижават и изхвърлените емисии въглероден диоксид 
в атмосферата. Но това снижение е значително по-
малко, отколкото обикновено се приема. Сериозно 
негативно влияние оказва обстоятелството, че по 
време на криза международните свръхмонополи 
усилено се стремят към разрастване на своята 
енергийна суровинна база (нефт, въглища, природен 
газ), а също и към запазване на старите и 
строителство на нови атомни електроцентрали. 
Научните изследвания, касаещи технологиите на 
бъдещето, провеждани и досега с неособено желание, 
ще бъдат съкратени, а екологичните програми и 
правителствени регулации, които и сега са 
недостатъчни, ще бъдат допълнително окастрени или 
напълно прекратени под предлог, че са „прекалено 
скъпи”. По такъв начин преходът към глобална 
екологична катастрофа даже ще се ускори. 
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Кризата на буржоазното семейство ще се изостри до степен на безсемейственост на 
пролетариата. Съгласно основния анализ на двойнствеността в понятието „производство”, 
разработен от Маркс и Енгелс, това развитие показва, че капиталистическите кризи на 
свръхпроизводство не са само кризи в производството и възпроизводството на стоки. Те  
също така  сериозно подкопават самия процес на производство и възпроизводство на 
човешки живот. Фундаменталните сътресения в протичането на стопанската дейност 
намират израз в рязко намаляване на раждаемостта; в разрушаване на способността на 
семейството да бъде най-малката общност за взаимна подкрепа сред работническата класа; в 
бързия растеж на „излишните” за капиталистите „човешки ресурси”; в психологическите и 
физически сривове сред все по-широки слоеве от населението вследствие на: – масовото 
увеличаване на бедността, – недохранването, – психическите разстройства, – социалната 
изостаналост, дължаща се на лишаването от образование и здравеопазване. Кризите намират 
израз също така в намаляване продължителността на живота, причинено от преумора и 
епидемии, и, не на последно място, в разпространението на деструктивни идеологии и 
практики, като неравенството между половете или патриархалното мислене и поведение. 

Световната икономическа и финансова криза хвърли капитализма в дълбока 
обществена криза, която ще има дълбоки последствия върху общественото развитие. 

Целият материал може да бъде прочетен на английски на адрес: www.mlpd.de/en/stefan-
engel-bourgeois-political-economy-in-shambles-some-additions-to-the-marxist-leninist-crisis-theory  

 Други материали за кризата може да прочетете на адрес: 
www.septemvri23.com/Materiali_za_svetovnata_finansova_i_ikonomicheska_krisa.htm  

 
СТАЧКИТЕ ПО СВЕТА ПРЕЗ 2009г. 

 
През 2009г. световната икономическа 

криза се разрази с пълна сила в целия 
капиталистически свят. „Свободният” пазар 
вместо да се саморегулира, започна да се 
самоунищожава (всъщност пазарната 
саморегулация винаги се осъществява чрез 
периодично саморазрушаване на част от 
пазара), оставяйки без работа и обричайки на 
мизерно съществуване милиони хора по целия 
свят. 

В САЩ беше регистрирана най-
високата безработица от  четвърт век насам – 
от началото на кризата (кр.2007г.) работните 
места са намалели със 7.2 млн., а само за 
първите 9 месеца на 2009г. за 3 млн. 
американски семейства са започнали 
процедури по отнемане на домовете им. В 
страната близо 40 млн. души живеят под прага 
на бедността (около 13% от всички граждани 
на САЩ). В Япония безработицата достигна 
рекордни нива от Втората световна война 
насам – 3.6 млн. души или 5.7% от 
работоспособното население (с 1 млн. повече 

безработни през 2009г. в сравнение с 2008г!). В Европейския съюз безработните са почти 
22 млн. (9%), като най-висок е процентът в Испания – 18.5% от цялото работоспособно 

 27



население. В Англия безработицата е най-висока от 10 години насам – близо 2млн. души, 
като всеки ден 2500 биват съкратени. В Германия заради рецесията 80% от работодателите 
са намалили работното време и заплатите на трудещите се. Във Франция в приватизираната 
през 2008г. компания „Франс телеком” само за 1 година има 24 случая на самоубийства – 
поради влошилите се условия на труд при новия частен собственик (виж видео: 
http://vbox7.com/play:cd7d3a99. В Италия бяха уволнени 25,000 учители. Това е част от 
програмата на италианското правителство, предвиждащо да намали бюджета за образование 
с 8млрд. евро за 3 години. Синдикалисти коментираха, че за министъра на образованието 
Мариястела Джелмини училището не е от полза за обществото, а е просто съвкупност от 
разходи, които трябва да бъдат намалени, за да не се отвори дупка в бюджета. 
Изключително висока е безработицата и в Ейре – 12.5%, а в Румъния от есента на 2008г. 
досега работа са загубили 200,000 души (99% от съкращенията са в частния сектор!). 
Капиталистическа Русия също не беше подмината от кризата. Ключови предприятия 
започнаха масови съкращения на работниците: най-големият руски авиопревозвач 
„Аерофлот” до края на годината ще съкрати между 2 и 4 хил. души (от общо 15,500), а най-
големият руски автомобилен производител, „Автоваз”, обяви, че ще съкрати 27,600 души, 
което е повече от 1/4 от персонала на производителя на марката “Лада” (102,000 души). 

На този опит на капиталистите да прехвърлят тежестта на кризата върху трудещите 
се, беше отговорено с масови протестни демонстрации и други по-радикални акции по 
целия свят.  

Особено активни бяха работниците в Европа.  
Във Франция над 

2.5млн души излязоха на 
общонационална стачка в 
знак на протест срещу 
политиката на президента 
Саркози. Само в Париж 
стачкуваха 300,000 души. До 
октомври се проведоха общо 
6 такива общонационални 
стачки, премин  под 
основния лозу г: „Те 
(капиталистите) са кризата, 
ние (народът) сме 
решението”. В няколко 
предприятия „Сони”, 

„Кейтърпилар” и др. бяха взети за заложници собствениците; 40 работника от фирмата 
„Молекс” нанесоха побой над шефа си (протестиращите твърдят, че само са го замеряли с 
яйца); работниците от завода за автомобилни части „Ню Фабрис” заплашиха да взривят 
работното си място, ако компаниите „Рено” и „Пежо” не им изплатят незабавно 
изработените пари (видео: 

али
н

http://vbox7.com/play:53668ec8 и http://vbox7.com/play:d2cbf18e; 
на 18 септември синдикален протест завърши с щурм на Парижката фондова борса, сградата 
на която беше опустошена от гневните работници (видео: http://vbox7.com/play:84dcf4eb; 
през октомври синдикатите проведоха кампания в защита на Френската Поща, която 
Саркози иска да приватизира – в неофициален референдум 98% от запитаните граждани на 
Франция (около 2.1млн.) отговориха с „не” на въпроса съгласни ли са Пощата да бъде 
приватизирана.  

Във Великобритания повече от 500 уволнени работници от фирмата за автомобилни 
части „Вистеон” окупираха през април 3 фабрики – в Енфийлд, Базилтън и Белфаст 
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(Северна Ирландия). Окупационна стачка организираха през юли и работниците от 
„Вестас” (най-голямата в света група за производство на електричество от вятърни турбини) 
в знак на протест срещу обявеното съкращаване на 600 души в Нюпорт. Стачкуващите 
призоваха премиера Гордън Браун „да се намеси, така както би се намесил ако ставаше 
въпрос за закъсала банка и да помогне за спасяването на работните места и 
производството на електрическа енергия от вятърни турбини”.  

В Германия протекоха масови работнически протести против опитите да се закрият 
заводите на „Опел” и да се съкратят хиляди хора. На 26 февруари на протест в Рюселсхайм, 
където се намира централата на „Опел”, излязоха на протест 18,000 души. В солидарност с 
тях стачкуваха заводите на „Дженеръл мотърс” (собственик на „Опел”) в Австрия, Белгия, 
Франция, Полша, Испания, Швеция и Англия. Повод за протестите беше обявеното 
намерение на „Дженеръл мотърс” да съкрати 47,000 работници, 26,000 от които извън САЩ, 
от тях – 11,000 в заводите на „Опел”. В Берлин на 16 май излязоха на демонстрация 50,000 
работници, които откликнаха на призива на Европейската конфедерация на синдикатите 
(CES) за Европейски дни на действие в подкрепа на заетостта в условията на криза. На 
същия ден 20,000 работници протестираха в Прага, 15,000 – в Торино, 50,000 – в Брюксел. 
Многохилядни протести в цяла Германия имаше и на 1 май, като в Дортмунд крайнодесни 
елементи нападнаха профсъюзната демонстрация, но бяха прогонени.  

В Австрия на 1-майска демонстрация излязоха близо 100,000 души.  
В Италия бяха проведени три 

грандиозни демонстрации срещу 
управлението на Берлускони. 
Първата беше на 13 февруари в Рим, 
когато на протест излязоха 700,000 
държавни служители и металурзи. 
Работници, пристигнали от всички 
области на Италия, протестираха, 
носейки червени знамена, и поискаха 
работа за всички – право, предвидено 
в Конституцията. На 4 април с 
основно искане държавата да отдели 
повече средства за запазване на 

работните места, на протест в цяла Италия излязоха 2.7млн. души. На 3 октомври отново в 
Рим италианската Федерация на печата и италианската Левица организараха 300-хиляден 
протест в защита на свободата на словото. Демонстрантите носеха плакати с надписа 
„Имаме правото да знаем и да бъдем информирани”, други скандираха: „Берлускони е 
вреден за здравето на хората” и „Свобода на пресата”.  

В Испания се състояха многохилядни протести против кризата и злоупотребите на 
предприемачите, за заетост и социална защита: на 15 март 12 хиляди души демонстрираха в 
Барселона, а на 19 април 30 хиляди – в Мадрид.  

В Белгия металурзи от компанията „Арселор Митал” проведоха протести през 
февруари и май срещу обявените от собственика намерения за големи съкращения. 
Протести на металурзи от същата фирма имаше и във Франция и Босна.  

В Португалия пък на 17 март се проведе най-голямата демонстрация в историята на 
страната – в Лисабон 200 хил. души се включиха в протеста срещу политиката на 
„социалистическото” правителство, която според синдикатите води до нарастване на 
безработицата и благоприятства богатите в условията на криза.  

През януари в Латвия се състоя безпрецедентен антиправителствен протест във 
връзка с тежката икономическа криза, в която изпадна балтийската република.  
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По същото време антиправителствени демонстрации свалиха правителството на 
друга изпаднала в тежка криза страна – Исландия, което беше и един от най-големите 
успехи на интернационалното масово протестно движение на трудещите се през 2009г.  

В Полша  на 30 април 5000 железничари проведоха протестна акция във Варшава, 
искайки от държавата да обърне внимание на железниците в страната, които са на границата 
на разорението. 74 полски работнички от ферма за ягоди пък стачкуваха през август в 
Холандия заради неизплатени заплати и чудовищни глоби, които работодателят им налага. 
(Те се оплакаха, че не са получавали заплати от 2 месеца, а също и от правилника с глоби – 
250 евро за пушене в сградите, за повикване на линейка или за ходенето до тоалетна по 
време на работа, 100 евро за дълги нокти и говорене на работното място. Също така, ако 
някой си носи мобилния телефон на полето, дори само да види колко е часът – глобата е пак 
100 евро. Според проверката на полското консулство жените били настанени в ламаринени 
бараки и имали достъп до топла вода срещу 7 евро на ден. Трябвало е да получават по 6 
евро на час, а сега нямали пари и за храна.)  

В Словения на 16 септември работниците от цеха за перални машини и хладилници 
в завода „Горение” спряха производството и блокираха завода в знак на протест против 
ниските заплати. Скоро след това стачката се разпространи и в другите цехове на завода, 
чиито работници също протестираха против ниските заплати (от 280 до 400 евро) въпреки 
увеличеното работно време и държавните дотации. Стачката не бе подкрепена от синдиката, 
който бе обвинен от работниците, че е свързан с ръководството на завода. Представители на 
стачкуващите казаха, че преди една година са били заплашени, че ще останат без работа, ако 
говорят публично за ситуацията в завода. Те заявиха, че „колкото повече работят, толкова 
по-малко получават”. „Вече няколко пъти сме спасявали „Горение”, когато е било в криза, 
но стига вече, сега ние сме в криза, няма какво да ядем” – каза една от работничките.  

В Сърбия се проведоха три по-значими стачки. На 10 юни работници от завода за 
амбалажна хартия „Владичин хан” нахлуха в административната сграда и изгониха 
ръководството на завода. Три дни по-късно те обявиха, че започват гладна стачка. 
Причината за протестите е неплащането на заплати за последните 12 месеца. Не са внасяни 
и осигурителните вноски през последните пет години и половина. Собственик на завода е 
българският капиталист Христо Ковачки. Втората акция беше в завода „1май”, където на 11 
юни 250 работници легнаха върху релсите на жп линията в знак на протест, че не са 
получавали заплати от 8 месеца. В края на септември на борба се вдигнаха 700 работници от 
друго предприятие собственост на Ковачки – завода за автомобилни гуми „Траял” в град 
Крушевац. Работниците поискаха незабавно да им бъдат изплатени всички дължими 
месечни възнаграждения, зачитане на трудовия стаж и използването на пълния капацитет на 
завода.  

В Румъния над 800,000 служители в сферата на образованието, здравеопазването, 
финансите и държавната администрация се включиха в общата стачка. Те изразиха 
недоволството си от мерките на правителството за съкращаване на държавните служители, 
за намаляване за заплатите и за задължително използване на принудителен неплатен 
десетдневен отпуск. Властите в северната ни съседка смятат, че тези мерки ще помогнат за 
намаляване на бюджетните разходи с 1 млрд. евро до края на годината и така Румъния ще 
изпълни условията на МВФ за получаване на следващия транш от заема от финансовата 
институция. Планът на МВФ и на неговите румънски слуги беше спрян от масовото 
недоволство на хората. Седмица по-късно правителството на Емил Бок беше принудено да 
подаде оставка.  

В Гърция на 1 май синдикатите обявиха 24-часова стачка в знак на протест срещу 
реформите в пенсионната система, приватизацията на държавни фирми и социалната 
несигурност в страната. Транспортът – по суша, въздух и вода, беше напълно блокиран. 
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През октомври в стачка излязоха пристанищните работници в Пирея, които се 
противопоставиха на отдаването на порта за години на концесия на китайска фирма. В 
изблик на гняв и безсилие бившият външен министър от правителството на „Нова 
демокрация” – Дора Бакояни, окачестви стачката като „удар за международната надеждност 
на Гърция”.  

В Турция кризата доведе до бум на безработицата – по официални данни тя е 
нараснала за 1 година (01.08.08-01.08.09) от 5% на 14.9%, което означава 3.5млн.безработни 
(по данни на профсъюзите безработицата е нараснала до 24.7%, което означава не 3.5млн., а 
5.8млн безработни!). На 15 февруари революционните профсъюзи организираха 
работнически протест в Истанбул против масовите съкращения и принудителните 
неплатени отпуски. 100,000 души участваха в протестната акция. Десетки хиляди излязоха 
на протест и на 1 май. Най-голямото честване беше в Измир (50,000 души); в Истанбул 
хиляди демонстранти не бяха допуснати до централния площад „Таксим”, за да отдадат 
почит на 37-те работника, убити на същото място на 1 май 1977г. Стигна се до масови 
сблъсъци, вследствие на които имаше повече от 400 арестувани и 50 ранени.  

В  Русия, като протест срещу сегашното капиталистическо управление на страната, 
излязоха да демонстрират 50,000 души в Москва и още десетки хиляди в цялата страна. Два 
месеца преди това – на 1 март, узбекистански автомобилни шофьори, работещи в 
Нижегородска област, отказаха да се качат на рейсовете, преди работодателят да им увеличи 
заплатите и да им бъдат върнати международните паспорти(!), които били задържани. 
Побеснелият частник пристигнал в 22.00ч. при стачкуващите в гаражен кооператив 
„Народен” работници и открил огън срещу тях с пушка-помпа. От изстрелите тежко 
пострадал 47-годишният шофьор Актам Хужамуротов, който по-късно починал в болницата 
от получените рани. Убиецът е арестуван и срещу него е започнато съдебно дело. През 
август на борба се вдигнаха работниците от „Автоваз” – град Толиати, които настояха 
предприятието да бъде отнето от сегашния частен собственик „Рено” и да бъде 
национализирано без право на бъдеща приватизация. До това искане повече от 100,000 
работници стигнаха, след като частниците от „Рено” докараха целия град до ръба на 
хуманитарната катастрофа, обявявайки съкращения на над 1/4 от персонала.  

По подобен начин се развиха и 
събитията в Украйна, където частният 
собственик ограби едно от значимите 
предприятия в страната – ХМЗ-Херсон, 
завод за селскостопански машини, даващ 
работа на 1500 души. След като не бяха 
получавали заплатите си от септември 
2008г. и по всичко личеше, че 
предприятието е съзнателно разграбвано и 
водено към ликвидация, работниците 
окупираха ХМЗ в началото на февруари и 
поискаха неговата национализация, без 
каквито и да било компенсации за частния 

собственик. Другарите от Организация на марксистите в Украйна се включиха активно в 
протестите на работниците. Борбата завърши с частичен, но много важен успех – по 
инициатива на работниците от ХМЗ беше създаден Координационен комитет на борещите 
се колективи в Украйна (включваща още предприятия от Луганска, Донецка и Лвовска 
област) – структура, която беше окачествена от украинските марксисти (Виктор Шапинов) 
като „първа крачка по дългия път” към новата социална революция в Украйна. 

И в другите континенти на света се разгоря ожесточена класова борба.  
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В Казахстан в град Жанаозен на 20 август наемни убийци простреляха председателя 
на профсъюза на транспортната фирма „Жондеу” – Ихлас Шангереев. За щастие жертвата на 
атентата е оцеляла. Причината за нападението е активната синдикална дейност, която е 
развил през последните 2 години Шангереев. През 2007г. той организирал съпротива срещу 
приватизацията на компанията, а след като не успял да я предотврати, започнал да 
разобличава новите частни собственици. Последните отказвали да плащат за извънреден 
труд и за работа в празнични дни, а също и полагащата се 13-та заплата. Имуществото на 
самата фирма пък се разграбвало от собствениците и Шангереев докладвал за това на 
финансовата полиция. Това вероятно е бил и конкретният повод за нападението срещу него. 
Друга причина да бъде мразен Шангереев от частниците, е, че той успял да разобличи 
продажния профсъюзен комитет и да създаде нов профсъюз във фирмата, който 
действително спомогнал за защитата правата на работниците. В знак на солидарност с 
Шангереев и в израз на признателност за всичко, което той е направил за своите колеги, 750 
работници излязоха на стачка с искане държавата да разкрие и накаже виновните за 
покушението. В знак на солидарност спряха работа и трудещите се в останалите пътно-
транспортни фирми в града.  

В Бангладеш в края на юни около 50 000 работници излязоха на улиците, а 50 
фабрики бяха в пламъци заради бунтовете и демонстрациите на работниците от шивашката 
индустрия. Повод за ожесточените протести беше убийството на двама работници от 
полицията, което отприщи натрупалото се недоволство от масовите съкращения след 
избухването на световната икономическа криза.  

В Камбоджа около 3000 работници от шивашката фабрика „Скай хай” окръг 
Дангкор, проведоха двудневна стачка на 24-25 август в знак на протест срещу робските 
условия на труд и ниските заплати.  

В Шри Ланка на 28 август хиляди работници от Цейлонския комитет по 
електроснабдяване взеха участие в стачка с искане за подобряване условията на труд и 
изплащане на обещаните им допълнителни заплати.  

В Южна Корея около 1000 работници окупираха от май до август автомобилния 
завод „Сангьонг мотърс” в Сеул. Радикалната акция беше в отговор на обявените от 
собственика съкращения на 2,646 човека. На няколко пъти полицаи опитаха да прекратят 
окупацията, нахлувайки в завода, но работниците ги отблъснаха с коктейли „Молотов” и 
други подръчни средства. Сблъсъци имаше и при опита на 3000 работници от други 
предприятия да разкъсат полицейската обсада на окупирания завод и да се притекат на 
помощ на своите колеги.  

В Египет през юли се състоя голяма протестна акция на работниците от 
каменоломните в град Ал-Миниа. Протестиращите блокираха мост над река Нил в отговор 
на наложените от държавата нови данъци на каменоломните, което е довело до затварянето 
на много от тях и до съкращаването на много хора. При последвалите сблъсъци един 
полицай загина, а десетки протестиращи бяха ранени.  

В Гвинея в комплекса за производство на алуминий, собственост на компанията на 
руския олигарх Дерипаска – „РусАл”, 1500 работници стачкуваха през април, настоявайки 
да получат двойно увеличение на заплатите.  

На остров Гваделупа през февруари-март се проведе безпрецедентна 44-дневна 
стачка. Местните хора, 95% от които са потомци на бивши роби, поискаха увеличение на 
заплатите с по 200 евро. Към тях се присъединиха и жителите на друг френски департамент 
– остров Мартиника. И на двата Антилски острова повод за протестите беше рязкото 
покачване на цените на хранителните продукти и последвалия глад сред местното 
население. Стигна се и до разграбване на супер-маркети и блокиране на улици и пътища.  
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През януари 400 жители на най-бедната провинция в Аржентина – Жужуя, обявиха 
гладна стачка в знак на протест, че никой не обръща внимание на тежките социални 
проблеми в областта. 30% от 620-те хиляди жители на Жужуя живеят под прага на 
бедността и страдат от системно недохранване. 

 
По всичко личи, че икономическата криза отваря очите на милиони хора по целия 

свят за същността на капитализма.  
 
Още информация за стачките по света: http://septemvri23.bestforumonline.com/forum-

f11/topic-t28.htm 
 
/По материали от сайтовете „Рабочая борьба”, „Индимедия-България” и др./ 

 
РАБОТНИЧЕСКИТЕ ПРОТЕСТИ В БЪЛГАРИЯ (ян.-окт.2009) 

  
Световната финансова и икономическа криза достигна и България. През изминалите 

месеци на 2009г. бяха съкратени около 120,000 души, които се присъединиха към 
постоянната армия от безработни (200,000) и така в България безработните вече са (по 
официални данни) над 300,000. Най-тежък удар понесе машиностроенето, в което са 
съкратени близо 30,000 души; стотици миньори от Перник, Бобов дол (видео: 
http://vbox7.com/play:f8c33fcd), Рудозем (видео: http://vbox7.com/play:790707c6)  и др. са 
останали без работа (общо се прогнозира безработните миньори да достигнат 20,000 – виж 
видео: http://vbox7.com/play:7d96b3bf); огромни съкращения има в ключови предприятия 
като „Кремиковци” (1500 съкратени – протестите на металурзите от април-май бяха твърде 
вяли, за което спомогнаха и синдикатите с неадекватната си тактика на борба; въпреки това 
„Кремиковци” остава едно от предприятията, в което потенциалът за нови работнически 
протести е най-голям – виж видео: http://vbox7.com/play:d7059092), БДЖ (4000 души виж 
видео: http://vbox7.com/play:81aa8bb2), пристанището в Лом и др. Големи съкращения има и 
в текстилното производство, като се очаква те да обхванат до 50% от заетите или около 
75,000 души. Без работа са заплашени да останат близо 100,000 строителни работници. През 
лятото бяха съкратени още 1500 учители...Тези и други последици от кризата, като влошени 
условия на труд, нередовно плащане и др. обусловиха и работническите протести през 
лятото и есента на 2009г. 
 На 16 юни 2009г. КНСБ организира протестна работническа демонстрация в 
София, а на 26 юни същото направи КТ„Подкрепа”. И в двата протеста участваха хиляди 
работници, водени от негодуванието си срещу тежките условия за живот и труд, и заплахата 
от загуба на работните си места. Бяха дошли миньори от „Марица-Изток” и от ГОРУБСО-
Кърджали, пътностроителни работници от Шумен, работници от ВМЗ „Сопот”, металурзи 
от „Кремиковци”, пристанищни работници от Лом, учители, студенти от „Призив”, млади 
учени. Всички те бяха излезли с общите искания за защита на конституционните им права, 
за защита на работните места и доходи, накратко – в борбата срещу кризата хората да бъдат 
поставени на първо място.  
 Дошлите на протеста работници, с които имахме възможност да поговорим, 
разказаха и за специфичните проблеми на техните предприятия, предизвикани от 
антисоциалната политика на капиталистическата държава. 
 Така учителите, учените и студентите недоволстваха от предвижданото замразяване 
на 10% от бюджета за образование. Във връзка с това „Призив” издигнаха транспарант: 
„Стига орязвали бюджета за образование!”. 
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 Пристанищните работници от Лом и трудещите се в БДЖ се оплакаха, че вследствие 
спирането на работата в МК „Кремиковци” е започнала вълна от масови съкращения поради 
рязко намалелия товарооборот от и за „Кремиковци”.  

Хората от ВМЗ „Сопот” и пътностроителните работници от Шумен се оплакаха, че 
повече от половин година не са получавали заплати. 

Миньорите от „Марица-Изток” пък разказаха за репресиите, на които ги е подложила 
държавата. Добре известен е случаят от лятото на 2007г., когато полицията брутално 
разпръсна протест на миньорите, които се бяха опитали да спрат движението по 
международния път Русе-Свиленград. Един от работниците беше със счупена глава (виж 
видео: www.vbox7.com/play:70808d58). Впоследствие работниците са завели дело срещу 
полицаите, но без успех – съдът е отхвърлил видео-записа като доказателство и е оправдал 
репресивните действия на полицията. За отмъщение държавата е завела дело срещу 
синдиката на миньорите от „Марица-Изток” и е спечелила делото – организираните 
работници са били глобени с 2000 лв... 

„23 септември” също се включи в протеста. Бяха разпространени 2000 наши листовки 
с антикапиталистическо съдържание, които бяха добре приети от работниците. Видео от 
протеста: www.vbox7.com/play:da79ae80   
 На 13 май работници от ломския клон на фирма „Титан север” обявиха стачка и 
отказаха да чистят отпадъците в града. Работниците обявиха, че не са получавали заплати 
повече от три месеца. Работниците от Лом съобщиха, че на повечето от тях „Титан север” не 
е внасяла осигуровките в продължение на години. Около 30 от наетите 35 души направиха 
протестно шествие от офиса на „Титан север” до сградата на общината в Лом. Те носеха 
плакати „Титан са мафия, изгонете ги”, „Искаме си парите, а не лъжи”, „100 дни 
безпаричие стигат” и др. Те обясниха, че банковата сметка на „Титан Север” е запорирана 
от съдия-изпълнител от Видин. Интересното е, че той използва средствата, превеждани от 
общината в Лом, за обезщетяване на 46 работници от клона „Титан Север” във Видин, които 
са осъдили фирмата за неплатени заплати. 

На 17 юни служителите на фирма „Градски транспорт” – Пловдив, стачкуваха 
заради неизплатени заплати. Въпреки че непосредствено преди стачката един от 
ръководителите на фирмата ги е заплашил, че ако до 10 минути протестните действия не 
бъдат прекратени, работниците ще бъдат уволнени, около 100 човека протестираха в 
жилищен район „Тракия”. Те заявиха, че имат да получават две заплати и един аванс. 
„Гладни сме, искаме си парите”, заявиха шофьорите и кондукторите на автобусите (видео: 
http://vbox7.com/play:434c540a .  
 На 24 юни строители блокираха с тежки машини един от входовете на Балчик. 
Причината беше, че не са им изплатени надниците за свършена работа по подмяна и 
разширяване на водопреносната и канализационна мрежа на града по програма ИСПА. 
Жители на Балчик също подкрепиха протеста, защото с месеци нямат нормален достъп до 
домовете си (видео: http://vbox7.com/play:4c09138e .  
 На 25 юни повече от 600 работници от корабостроителницата в Русе обявиха 
гражданско неподчинение. След края на своя протест те са отказали да се върнат на 
работните си места. Недоволството на работниците беше заради неизплатени заплати за 
април и май. Впоследствие някои от най-активните протестиращи бяха уволнени. Според 
профсъюзната организация в корабостроителницата причината за техните уволнения е била, 
че те са се осмелили да протестират публично заради неизплатени заплати и са дали 
интервю пред „По света и у нас” на 1 юли 2009г. В случая образцовите демократични 
частни собственици от Германия са действали спрямо хората наистина образцово, но съвсем 
не демократично, отнемайки им едни от основните човешки права – правото на заплащане 
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за положен труд, правото на протест и правото на свободно публично изразяване на лично 
мнение (видео: http://vbox7.com/play:2b9f115e и http://vbox7.com/play:c71093e4 . 
 На 9 юли около 40 работници на фирма „Гранит” – Кюстендил протестираха 
пред офиса на фирмата. Те не са получавали заплати от 6 месеца. Фирмата се занимава 
основно със строителство и ремонт на пътища. Основни акционери в нея са братя Галеви и 
Васил Божков, които в съдружие с Феодор Феодоров и Христофор Аманатидис-Таки 
държат цялото пътно строителство, както и кариерите и асфалтовите бази в региона. В 
„Гранит 97 АД” работят 200 души. Една част от тях са работили няколко месеца по зимното 
поддържане в Благоевградска област, но не са им изплащани командировъчни. Други са в 
платен отпуск от няколко дни, а предишния месец дори са били и в неплатен 6-дневен 
отпуск. „От миналата година сме без заплати, получаваме от време на време 50-100 лв. на 
ордер, и то само ако някой много приплаче” – казаха събралите се на улицата пред 
управлението на дружеството работници. 
 На 29 юли около 200 работници от дневната смяна на Оловно-цинковия 
комплекс (ОЦК) в Кърджали блокираха портала на предприятието. Металурзите 

протестираха заради систематичното забавяне на изплащането на месечните им заплати. 
Освен това работниците се обявиха срещу решението на ръководството да намали заплатите 
с 16 на сто и да ги обвърже с минимален праг на производство от 1 900 тона цинк и 2000 
тона олово. Според ръководството на комбината няма нищо ненормално в мярката, която се 
практикува във всяко едно предприятие от бранша. По думите на изпълнителния директор 
Славея Стоянова това е стимул за работа, с който вместо до намаляване на трудовите 
възнаграждения, работниците могат да достигнат до месечни заплати, по-високи от 
сегашните. Според работниците обаче 100% изпълнение на нормите не може да бъде 
постигнато, a това ще доведе до намаление на месечните им възнаграждения не с 16%, а с 
много повече. При това работниците са поставени пред дилемата да подпишат анекса към 
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договора или да напуснат предприятието: „Привикват ни един по един и заплашват, че ако 
не подпишем новите трудови договори, ще бъдем уволнени”, разказа представителят на 
КНСБ Белю Стайков. Целта на собствениците е чрез заплахи да се премахне по-изгодният за 
работниците колективен трудов договор, който да се замени с индивидуални договори и по 
този начин ще улесни шефовете при ограбването на трудещите се. Освен това работниците 
се оплакаха и от лошите условия на труд: „Отнети са ни всички социални придобивки, не ни 
се дава работно облекло, а работим с киселини, не получаваме вече и защитни маски, 
минералната вода отдавна изчезна и пием промишлена”. ОЦК е най-голямото предприятие 
в кърджалийския регион, даващо хляб на повече от 700 души. Негов собственик е  един от 
най-богатите хора в България – Валентин Захариев – един от разрушителите на МК 
„Кремиковци” (видео: http://vbox7.com/play:ca626348 . 

На 19 август работници на почистващата фирма „Новера” отново излязоха на 
протест, тъй като от няколко месеца не са получавали заплата. По думите им, много от 
тях принудително са подписали молби за напускане. В градинката на църквата “Свети 
Георги” в София около 200 човека поискаха пари и работа. Повече от 1500 чистачи не са 
получили парите си за полагаеми отпуски, както и трудовите си книжки. От фирмата досега 
не им оформяли трудовите книжки, без които работниците не могат да започнат работа на 
друго място или да се регистрират на борсата. Това се отнася за около 1500 души. На среща 
с юриста на „Новера” работниците научиха, че фирмата още не е обявена в несъстоятелност 
и затова не могат да бъдат съкратени. Предложили им да напуснат по взаимно съгласие. 
Служителите на „Новера” разбраха, че са били излъгани от шефовете си, които преди 
месеци, въпреки прекратяването на договора на фирмата с общината, им обещаха, че ще 
имат работа: „И са ни обещали там – в гаража, са ни писали имена, там всичко, щото се 
водим на работа, как стават тия работи – уж се водим на работа, а след това се крият и 
документите не ни дават, никъде не ни искат. Използваха ни като мишени, щото чакаха 
ако стане Станишев, щото нашият шеф е с него – ей така и ако станеше той, щяхме да 
останем, а ние сега какво да правим – ние сме граждани на тая република тука”. Така 
свързаната с БСП почистваща фирма в София изчезна, оставяйки без работа 1500 души. На 
нейно място в София се настаниха „кралете на боклука” от „Титан”, свързани с ГЕРБ, но 
също, както се вижда от случаите във Видин и Лом – не по-малко безсъвестни 
експлоататори на работниците в почистването (видео: http://vbox7.com/play:ea321b4d .  

На 28 август работници от шивашка фирма в Луковит поискаха властите да 
разследват управителите на фирмата. Причината – хората не са получавали заплати от 
ноември 2008 година. Над 30 жени се събраха пред вратите на фирма „Еврогард текс” в 
Луковит. Последната си пълна заплата хората са получили през ноември 2008 г. След това 
са взимали аванси. „Някакви частични 70,80, 90 лева. Другите не са ни изплащани”, разказа 
една шивачка. „На няколко пъти получавахме някакви суми, просто загубихме връзка какво 
точно се получава и какво се изплаща”, допълни друга. От месеци хората пазаруват на 
версия. На част от тях се изключени телефоните, не могат да си платят сметките за ток и 
вода. Имат и заеми от банки. „Заложил съм си половината имущество от къщата, да си 
гледам жената и детето. Къщата и колата съм си заложил, да мога да си плащам 
заемите и да живея”, заяви работникът Анатоли Евстатиев. Фирмата е работила по 
държавни поръчки – БДЖ и ВВС, но продължителното разграбване и съзнателно съсипване 
на армията и на държавните железници, е довело и до криза в свързаните с тях частни 
предприятия като шивашката фирма в Луковит (видео: http://vbox7.com/play:6b9cec6e . 

На 27 септември 2009г. няколко хиляди железничари от Велико Търново, 
Шумен, Варна, Русе, Плевен и Силистра се събраха на протестен митинг в Горна 
Оряховица – най-голямата гара в Северна България. Протестът на синдикатите премина 
под мотото „Не на глада, не на мизерията”. Железничарите настояха да им бъдат изплатени 
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заплатите за месеците юли, август и септември. В протестния си митинг работниците се 
обединиха и срещу масовите съкращения в сектора. Показателно за положението в 
държавните железници бяха направените изказвания от присъстващите на протеста: 
„Спрямо железницата, нейните работници и служители се извършва геноцид. Липсва 
мотивация за работа. Изпълняваме служебните си задължения под стрес и психически 
тормоз!”. „20 години сме в криза, 20 години чакаме за аванс и за заплата! Да стоиш без 
заплата и да ходиш на работа – всеки работи за пари!”. „Аз съм железничар, баща ми 
също. Почти като моята внучка и по-малка съм била откакто сме в железниците и 
такова нещо не е имало!”. На 15 септември заради неизплатени заплати служители на 
железницата от Горна Оряховица и Варна спряха работа за един час. Проблемът беше 
туширан с изплащане възнагражденията само на дежурни ръководители и постови 
стрелочници. Във връзка със закъснелите протести работниците не пропуснаха да обвинят и 
синдикатите: „Не на синдикалната мафия, която седи тук! Това е мафия. Значи, ако не 
бяха спрели работа колегите в пътническа гара във Варна, ние до ден днешен нямаше да си 
получим заплата” – очевидно е, че протестите от 15 и 27 септември са плод съвсем не на 
продажните синдикати, а на натрупалото се стихийно недоволство на железничарите, които 
заплашват с ефективни стачни действия, ако не бъдат удовлетворени исканията им (видео:  

http://vbox7.com/play:e09ed6ba,  
http://vbox7.com/play:a286af34 и  
http://vbox7.com/play:a2e5ec99 . 
На 29 септември близо 350 души от завода за хартия в Костенец протестираха 

заради неизплатени заплати. От пет месеца работниците не са получавали пари. От около 
година поръчките в завода за хартия в Костенец са инцидентни. Съкращения няма, хората 
идват на работа – когато има, я вършат, но заплати от няколко месеца няма. Така трудещите 
се от предприятието за хартия в Костенец са изправени пред липсата на алтернатива за 
работа в региона – могат да намерят работа само в завода, но без да получават заплати. Това 
е най-голямото предприятие в района и в него работят цели семейства. Мъж и жена, които 
работят от 25 години в завода, притеснено обясняват: „Избираме сезонна работа – кой на 
малини, кой но някакво обслужване в хранителни магазини, лятото – сезонно. Но това 
беше разрешение за летния сезон, а зимата, какво правим”. Друг работник разказва: 
„Отдолу само два зъба ми останаха. Какво да правя на зъболекар. Той ми вика само дай 
пари. 30-40 лева за зъб. И откъде да ги взема” (видео: http://vbox7.com/play:27c39558 .  

 
*** 

 
Събитията в Костенец, както и на много други места, показват нагледно как 

трудещите се плащат цената за поредната криза на капитализма, който тормози народа ни 
вече 20 години. Прави впечатление, че ако миналите години – 2007 и 2008 работниците 
стачкуваха преди всичко за подобрение условията на труд и за повишаване на заплатите, 
сега протестите вече са за запазване на работното място и за изплащане на заплати понякога 
за 6 и повече месеца назад. Нищо добро не чака трудещите се при новото антинародно 
буржоазно правителство на ГЕРБ. Единственото спасение за работниците е в това те да се 
сплотят и солидарно да усилят борбата си срещу капиталистическата класа. 

 
Повече информация за работническите протести в България може да намерите във 

Видео-канал „Работническа класа” на адрес:  www.vbox7.com/channel:81985   
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НЯКОИ ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ДИСКУСИЯТА ЗА „КРЕМИКОВЦИ” 
 

Повече за дискусията, както и други материали за „Кремиковци” може да 
прочетете на адрес: www.septemvri23.com/Kremikovtzi.htm   

 
1. За да се развива с високи 

темпове, към средата на 60-те години 
на XX век, България се нуждае от 2,5-3 
милиона тона валцувана стомана 
годишно (около 300 килограма 
годишно на глава от населението). 
Местното производство е едва 250 до 
300 хиляди тона или по 30 килограма 
на глава от населението. В развитите 
държави този показател тогава е около 
400-500 килограма на глава от 
населението.  

2. От СССР могат да се внасят 
не повече от 0,5-1,0 милиона тона 

метал годишно или около 1 % от съветското производство. Повече съветската индустрия не 
би могла да отдели за България, тъй като самата тя се нуждае и поглъща жадно всеки грам 
произведен метал. Освен това вносът от СССР не е толкова евтин, колкото го представят 
нашите опоненти от форума. Вносът на един тон съветска студено валцувана стомана струва 
на България 168 рубли по цени от средата на 60-те години на съветско-румънската граница. 
Плюс 4 рубли допълнителни транспортни разходи до България това прави 172 рубли за тон. 
За да спечели една рубла тогава, българската икономика прави около 2 лева (лимитни лева) 
разходи, т.е. един тон съветска валцувана стомана ни струва 344 лева. 3 милиона тона, дори 
да можеше да ги внесем от СССР, биха стрували над 1 милиард лева годишно (по цени от 
1965)! Между другото един от нашите опоненти най-сериозно твърдеше, че тон стомана от 
СССР ни се предлагал тогава за 7 рубли. Доколко абсурдно е това твърдение, става ясно 
дори само от факта, че един тон съветска желязна руда тогава се доставя за 9,98 рубли на 
съветско-румънската граница. 

3. Очертава се дефицит от 1,5-2 милиона тона метал годишно. Вносът от Запад на 
такива количества е практически невъзможен за България. Западната студено валцувана 
стомана се предлага по 120 долара за тон франко производител или най-малко още 10 
долара на тон транспортни разходи. Един долар се печели тогава с цели 3 лева разходи на 
нашата икономика или 1 тон метал ще ни струва 390 лева! На Запад не купуват, каквото ние 
искаме да изнесем, а каквото те пожелаят. За да купуваме 2 милиона тона стомана годишно, 
няма да ни стигне износа на цялото ни производство на зърно. Като добавим недопустимата 
зависимост от вноса от вероятен противник при криза, е ясно, че това решение е неизгодно, 
непосилно икономически и недопустимо политически. 

4. Единственият реален изход, който остава, е нужните 1,5-2 милиона тона стомана да 
бъдат произвеждани в страната в собствен металургичен комбинат. Вариантът този 
комбинат да е на морето и да работи само с вносна руда, е отхвърлен по следните 
съображения: 

- Не могат да се използват значителните резерви (около 250 милиона тона) местна 
руда от находището в „Кремиковци”, край София, която е бедна на метал и транспортът й е 
по-неизгоден. Факт е, че в първото десетилетие от работата на „Кремиковци” металът, 
произведен от местна руда е 2 пъти повече от метала от вносна руда. Но и след това и до 
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наши дни металът от местна руда е в съотношение най-малко 1 към 2 към метала от вносна 
руда, което означава, че теглото на местната руда е приблизително равно на теглото на два 
пъти по-богатата на метал вносна руда. Използването на местната руда намалява цената на 
произвеждания метал и затова продължава до днес.  

- Основните потребители на метала са София и Перник, и дори да бъде произведен на 
морето, голяма част от него трябва да бъде транспортирана след това до София.  

- До Варна има огромен 
комбинат в Девня, до Бургас е 
Нефтохимическият комбинат, на 
морето просто няма възможност за още 
един индустриален гигант, нито като 
инфраструктура, нито като 
водоснабдяване, нито като работна 
сила, нито като опазване на околната 
среда и запазване условията за развитие 
на туризма. Предлаганият по-късно, 
през 80-те години, металургичен завод 
на морето е сравнително малко 
предприятие с десет пъти по-малка 
мощност от „Кремиковци” и само за 
производството на някои специални 
видове стомани. 

- Транспортът на суровини по ж.п. линия, от Бургас или Лом до София, е на 
сравнително късо разстояние по световните мерки и оказва слабо влияние върху цената на 
произвеждания метал.  

- При възможен конфликт вносът може изобщо да се окаже невъзможен и тогава 
комбинатът на морето ще спре, а „Кремиковци” ще продължи да работи като използва само 
местна руда и скрап. Това е напълно възможно и доказано технически. Единственият 
негативен ефект ще е само намаляване производителността на съоръженията с около 20 %.  

5. Реалният ефект от изграждането и експлоатацията на „Кремиковци” в годините на 
социализма от 1965 - 1989 г. е (всички стойности са по цени от 1965 г): 

- Вложени средства: около 1 милиарда лева. 
- Произведена валцувана стомана: около 40 милиона тона с разходи около 12 

милиарда лева (средно по 300 лева на тон). 
- Спестен разход за внос на същата стомана от световния пазар: около 16 милиарда 

лева.  
- Спестени разходи на националното стопанство: около 4 милиарда лева.  
(Без да се отчита, че голяма част от тези 12 милиарда разходи остават вътре в 

страната като данък оборот, заплати и т.н., докато при внос всичките 16 милиарда ще 
изтекат изцяло и безвъзвратно извън страната.)  

6. До 1989 г. „Кремиковци” изнася под 10 % от производството си ПРИ ТОВА 
ПОЧТИ ИЗЦЯЛО КАТО БАРТЕР СРЕЩУ МЕТАЛ ИЛИ ГАЗ. Производството на 
комбината не е за износ, а е импортозаместващо и насочено изцяло към вътрешните 
консуматори, които изпитват остра нужда от метал.  

Износ се прави по схемата: България внася 600 хиляди тона стомана на блокове от 
СССР, преработва я и плаща за нея с 200 хиляди тона прокат от същата стомана. Някаква 
изгода има и за СССР, защото му пести прокатни мощности, но за България, която има 
излишък на прокатни мощности, по-добър и братски вариант трудно може да се измисли. 
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Друга схема е износ на тръби за газопроводи с голям диаметър за СССР срещу 
природен газ по братски съветски цени. Тук поразителното е както успешното производство 
на такива тръби от България (производството на газопроводни тръби е върхова технология) 
така и цените на газа, даван ни в замяна от СССР, които са само реалните разходи плюс 
минимална печалба.  

Що се отнася до качеството на нашите тръби, в СССР ги използват дори на Север, 
което говори достатъчно, а това което отпада като така наречен „брак” се използва без 
проблем за нефтопроводи или топлопроводи където изискванията са несравнимо по-ниски. 

7. Дотациите от бюджета за „Кремиковци” се появиха след 1985 г. поради 
поддържане на задължителната държавна цена на метала под реалните разходи за 
производство. Така например през 1989г., по текущи цени от същата година, „Кремиковци” 
достави на нашата икономика около 2 милиона тона прокат по цена 300 лева за тон, при 
реални разходи 330 лева за тон. В същото време на международния пазар тон прокат 
струваше 300 долара и за да го купят, нашите потребители биха изразходвали около 500 
лимитни лева. Т.е. „Кремиковци” пестеше на народното стопанство по 200 лева на тон 
прокат, срещу което му отпускаха от бюджета по 30 лева на тон дотации. Очевидно тези 
така наречени дотации бяха единствено в полза на потребителите на стомана, които 
получаваха стоманата на ниски цени, реализираха значителни печалби и взимаха премии, а 
за „Кремиковци” се говореше, че е на „загуба”. Класически пример е производител на кофи 
от поцинкована ламарина, който купуваше ламарината по държавна цена от 30 стотинки 
килограма, и я продаваше след минимална обработка, пак по държавна цена, по 1,5 лева за 
килограм с 65 % печалба. Още по-поразителното е, че тези дотации от периода на плановите 
държавни цени след това бяха стоварени като ДЪЛГ на комбината към неговия собственик – 
държавата, в периода на капитализма.  

8. След 1989 г. последва катастрофален спад на 
икономиката и деиндустриализация на стр аната. При тези 
условия се очакваше „Кремиковци” да фалира много 
бързо, защото загуби вътрешните си потребители, а у нас 
беше разпространено убеждението, че кремиковският 
метал не е конкурентоспособен на международния пазар. 
Вместо 90 % за вътрешни потребители сега трябваше 90 
% от метала да се изнася. На всичко отгоре, както вече 
споменах, дотациите от времето на плановата икономика 
бяха превърнати в „дълг” и дори държавата прибра 
оборотните средства на комбината и той беше принуден 
да взима заеми за да функционира. Предприятие, от което 
народното стопанство спечели милиарди, се оказа, че 
трябва да „връща” средства, при това на своя собственик. 
Лихвите по така измисления „дълг” бяха огромни. За 
всеобща изненада „Кремиковци” оцеля дори с това 
абсурдно стоварено му бреме и бързо завоюва свое място 
на пазара, не къде да е, а в ЕС и САЩ. Оказа се, че 

неговата продукция е с необходимото качество и се произвежда с доста по-ниски разходи в 
сравнение със западните конкуренти. Лесният и евтин ремонт и поддръжка на съветското 
оборудване със собствени сили, сравнително евтината енергия, евтините местни суровини 
(руда, скрап, феросплави и др.) – всичко това осигуряваше рекордно ниски разходи за тон 
прокат. Така комбинатът бързо се превърна в трън в очите на големите европейски 
производители на стомана, тъй като голяма част от производството му се изнасяше именно в 
страните от ЕС. Затова той беше лесно приватизиран през 1999 г., въпреки „дългове” към 
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собственика му в лицето на държавата от 560 милиона лева. Когато се появиха реални 
срокове за приемането на България в ЕС, опасността от директна конкуренция предизвика 
решителни действия на неговите европейски конкуренти. През този период срещу 
„Кремиковци” бяха приети специални административни мерки от Европейската комисия за 
ограничаване на вноса на негов метал в съюза под различни предлози, но това беше 
временно спасение. За да реши окончателно „проблема”, след като страната ни стана член 
на ЕС Европейската комисия оряза квотата за емисии на парникови газове за България, като 
нашата страна се оказа единствена в ЕС с квота около 2 пъти по-ниска от нивото на емисии 
през 1988 г., без да се отчита икономическият спад през последвалия период и дори 
безспорният факт, че емисиите на глава от населението в България са в пъти по-ниски от 
средните за ЕС. Всъщност,заедно със спирането на 4-те блока на АЕЦ това беше 
предварително подготвен опит за пречупване гръбнака на българската индустрия. Под 
натиска на Брюксел нашите управници решиха да принесат в жертва металургичния 
комбинат, подмамени от миража на щедро обещаваните европейски пари.  

За целта МОСВ не даде комплексно 
разрешително на комбината в края на 2007г., а 
държавата измисли още някакъв неизвестен досега 
„дълг” от над 700 милиона лева, който комбинатът се 
оказва, че й дължал и дори успя да осъди собственика 
Митал да го плаща в Софийския градски съд в 
началото на 2008г. По-късно това решение беше 
преразгледано и отменено от следващата съдебна 
инстанция, но Митал беше вече прогонен, както и 
всеки, който би се опитал да работи в комбината. 
Отначало беше провален планът за значително 
увеличение на производството през 2008 г. А това 
беше годината на рекордно високи цени на стоманата 
на световния пазар, като към средата на годината 
цената на тон студено валцувана стомана надмина 
значително 1000 долара и до края на годината остана 
на равнища много по-високи и предходните години. 
Всички технически условия бяха налице за рекордно 
производство от 2 милиона тона и невиждани приходи и печалби именно през 2008г. Вместо 
това производство едва се крепеше на ниво по-ниско от предходната година до август 2008г. 
след което бързо се срина и в началото на 2009г. беше практически прекратено. Това беше 
удар, от който се очакваше комбината да не може да се съвземе, защото се прекрати 
изплащането на всички задължения към кредитори и доставчици. 

9. Освен „Кремиковци” се оказа, че пострада не на шега и държавата-ликвидатор. 
Според митологията, когато работел, комбинатът бил на загуба, която държавата плащала. 
Когато „Кремиковци” спря работа обаче, държавния бюджет и държавните фирми не 
спестиха нито един лев, защото никога не са плащали някакви „загуби” на „Кремиковци”. 
Като дим се разсеяха сапунените мехури за балкански Дубай с арабски капитали. Стана 
ясно, че никой не е плащал никакви „загуби”, когато „Кремиковци” работеше, но след 
спирането всички ще плащаме здраво реални загуби. 

Първи усетиха това пристанищата в Лом и Бургас, както и БДЖ, като само 
железниците загубиха над 20 милиона лева годишни приходи. Болезнен беше и ударът за 
НЕК и „Булгаргаз”, които се лишиха от над 200 милиона лева годишни приходи. От 2003г. 
комбинатът редовно плащаше не само текущите доставки на ток и газ, но и стари 
задължения от около 80 милиона лева към двете държавни дружества разсрочени до 2013г. 
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Над 200 милиона лева приходи годишно загуби бюджетът от осигуровки, данъци, мита и 
т.н. Загуби за стотици милиони понесоха и още над 600 фирми, банки, търговски дружества 
свързани с „Кремиковци”. И главното, поне за нас, загубени бяха и над 80 милиона лева 
заплати на работещите в комбината. Но кой тогава е плащал „загубата” от финансовите 
отчети на комбината? Никой, защото става дума за счетоводна фикция, продукт на 
измислени разходи на собственика, за да спести данъци. И тъй като никой, никога не е 
плащал нищо за фикция – нито бюджетът, нито собственикът, така никой нищо не можеше 
и да спечели когато предприятието спря работа и тази „загуба” изчезна. Затова още през 
март 2007 г. в официална декларация същият този, който беше подписал финансовия отчет, 
в който се мъдреше „загуба” от 280 милиона лева през 2006 г., заяви открито: 
„Ръководството иска да информира обществеността, че българският металургичен 
гигант е на солидна печалба.” И без да е специалист, всеки, който погледне разходите от 
финансовия отчет за 2006г. лесно ще забележи, че там има над 300 милиона лева „разходи” 
за собствени суровини – руда, феросплави, кокс и т.н.(вкл. 80 милиона лева за отпадни 
продукти доменен и коксов газ, използвани като гориво), които комбинатът произвежда сам 
и разходите за тях вече са включени в други разходи (за ремонт, заплати и т.н.).  

Ефектът от спирането на „Кремиковци” за националната икономика също е очевиден. 
През 2009 г. се очаква 4-6 % спад на брутния продукт в сравнение с 6 % ръст през 2008г. От 
тази разлика от 10-12 % поне една трета, или около 4 %, е следствие от спирането на 
„Кремиковци”. Както свидетелства статистиката, спадът е главно на промишлеността и на 
първо място на рудодобива, черната металургия и производството на метални изделия. Едва 
след тях идва спадът в строителството. В другите отрасли на индустрията и услугите спадът 
е минимален или изобщо няма такъв. Очевидно е, че безумното спиране на „Кремиковци” 
задълбочи значително последствията от глобалната криза за нашата страна. 

10. Последните новини все пак дават някаква надежда, че не всичко е окончателно 
загубено. Претенциите за над 700 милиона дълг към комбината бяха отхвърлени от съда. От 

останалите кредитори на 
комбината главните (по 
заема от 325 милиона 
евро, взет от Митал, за 
да купи „Кремиковци” 
от бившия собственик 
Захариев) са 
заинтересовани да 
вземат собственост 
срещу дълг. Така 
„Кремиковци” остава на 
практика без дългове и с 
нови собственици, които 
имат интерес той да 
работи, за да си върнат 
дадения заем. За 
възстановяване на 
производството сега са 
нужни минимални 
оборотни средства за 

текущи доставки, тъй като технически комбинатът загуби само производството на кокс, 
който ще трябва да се внася вместо коксуващи се въглища, но това не е фатално. Дори в 
момента се поддържа някакво минимално производство на електростомана от скрап. Още 
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има, макар и минимална, надежда да бъде спасено предприятие, което при възстановяване 
на производството ще осигури около 4 % ръст на цялата икономика и в голяма степен ще 
смекчи ударите на кризата.  

Спасяването на „Кремиковци” и на работните места на десетки хиляди работници 
може да стане само с решителна борба на кремиковските металурзи, на железничарите, на 
докерите, на цялата работническа класа срещу ликвидаторите от еврокомисията и техните 
български помагачи.  

 
БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 2009г. 

 
Както е известно, стотици хиляди български работници се трудят в чужбина, главно в 

ЕС и в САЩ. С труда си те участват в създаването на националното богатство на тези 
страни и допринасят за просперитета там. Но въпреки това много от трудещите се зад 
граница наши сънародници са подложени на унизително и робско третиране. 

 
В Гърция, където покрай случая с Костадина Кунева се надигна сериозна вълна на 

недоволство срещу бруталната експлоатация на имигранти от страни като България, 
Румъния и Албания, не спират случаите на произвол над работниците.  

През януари международният шофьор от Троян Тодор Иванов депозира жалби в 
Икономическата полиция и в Областната инспекция по труда в Благоевград срещу 
гръцкия бизнесмен Андонис Панайотис. Гръкът е собственик на регистрираната в 
Благоевград фирма „Транс мондо”, която има бази в Гърция, Германия, Италия и Австрия. 
Иванов се оплака, че гръцкият бизнесмен системно пребивал заедно с бодигардовете си 
българи, наети за извършване на международни превози. Издевателствата ставали в базата 
на фирмата в Атина и дори в благоевградския офис, разказа Иванов. Той е бил пребит на 2 
януари и насилствено заставен да подпише декларация, че няма финансови претенции към 
„Транс мондо”. Имало е и много други случаи на побой над шофьори. На гръцкият 
собственик за побоищата съдействали бивши и настоящи български полицейски служители 
от Благоевград.  
 През март гръцката телевизия „Алфа” излъчи репортаж за жестоката 
експлоатация на българки в южната ни съседка. Пред медията работнички от България, 
които са се обърнали и към Инспекцията по труда говорят за мизерни надници, изтощаващо 
работно време и лъжливи обещания. В репортажа на телевизията се разказва за Зина Ватова, 
която предпочита безработицата пред работата като чистачка. По думите й, когато се 
разболяла, работодателят й не й платил и тя се обърнала към Инспекция по труда. Даниела 
Йорданова платила 200 евро в България за трудов договор в Гърция, за да работи като 
барман на остров. Вместо това се оказала в село, в което трябвало да работи по 16 часа на 
ден. Тя разказва, че след подаден от българките сигнал до посолството на България, 
получила заплахи за живота си. Международни офиси в България и Гърция обещават работа 
за 25 евро на ден, но на практика се оказва, че става дума за 25 евро на месец. Камелия 
Вълкова разказа, че офертата й за работа е била 600 евро на месец, а работодателят й платил 
едва 40 евро за две седмици. Подобни жалби, подадени в Инспекцията по труда, били 
стотици. 
 През септември гръцката полиция разкри ужасяващ лагер за български и 
румънски работници в областта Лакопетра – без елементарни хигиенни условия с риск 
от разпространение на масови зарази. Условията на живот в този и други лагери, бяха 
окачествени като „средновековни”. Полицията разкри в много райони на Гърция и 
нелегални бюра за работа, измамно обещаващи на българите висок доход. Схемата е както 
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при трафика на нелегални имигранти: при влизане в Гърция на работниците им  се отнемали 
личните документи и ги принуждавали дори да просят. 
 В Италия също бяха разкрити подобни случи. Вестник „Кориере дела сера” 
разказа за тежките условия, при които са живели 112 българи и румънци, дошли в 
Италия, за да работят в селското стопанство. Заетите предимно с бране на домати 
български и румънски граждани са плащали по 15 евро седмично, за да живеят в бараки и 
палатки в предградието на градчето Тринитаполи. Лагерът бил издигнат на селскостопански 
терен, собственост на местен пенсионер, и бил разкрит от местната полиция. 68-те палатки и 
бараки с различни размери били скрити зад 3-метрова ограда. Било прокарано 
електричество, но хигиенните условия били много лоши. Хората се къпели в обща яма, 
пълнена с вода от тръби, преминаващи през терена на пенсионера.  

 В Англия също не спират чудовищните разкрития. 
През юли английският вестник „Индипендънт” публикува 
разследване, за мизерните условия на живот на 
българските и румънски сезонни работници във 
Великобритания (виж тук: 
http://septemvri23.com/bg_rabotnici_za_usloviata_na_trud_v_

Anglia.htm). Компанията „Ес енд Ей Продюс” – най-големият 
производител на ягоди във Великобритания, зареждащ 

веригите супермаркети Теско и Сейнсбърис, наема хиляди работници от Източна Европа, 
които получават специални работни визи. Те им позволяват да работят до шест месеца само 
в една ферма, където очакват да спечелят много по-големи суми, отколкото получават в 
родните си страни. Източноевропейците се надяват да изкарат до 200 лири на седмица в 
Хиърфордшър и Кент. Благодарение на готовността им да работят за суми, които за 
британците са твърде ниски в сравнение с разходите им за живот, в британските магазини 
плодовете са относително евтини. Официално на работниците се плащало най-малко по 5.74 
лири на час. Разследването на „Индипендънт” обаче разкрива, че реалната надница на час 
понякога е близо два пъти по-ниска (около 2,50 лири на час), след като от нея се извадят 
серия от задължителни пера. Всяка седмица Ес енд Ей Продюс удържа на работниците по 
31.22 лири за квартири, които представляват или каравани, или временно колиби, както и по 
2.75 лири седмично за „развлечения”, включващи интернет, който, според работниците, 
често е недостъпен. Работниците се оплакаха, че са принудени да спят по четирима в 
колибите с размер малко повече от три на шест метра, а в някои случаи - по седем души в 
караваните, където умират от жега. За условията на труд един работник разказа следното: 
„Една от супервайзерките ни нарече „шибани роби”...”, а тъй като в помещението, където 
се засяват ягоди, е много горещо и един от работниците е поискал да излезе за 5 минути, тя 
му отговорила, че „едно растение е много по-важно от него...”. При това се оказва, че за 
разлика от другите източноевропейци, българите и румънците нямат право да сменят 
работното си място, ако не се разбират с работодателите си или не им харесват условията, а 
биват директно отпращани обратно в родината си. Поради това, че са измамени и че са 
получили много по-малко пари от очакваното, често се случва работниците да не могат да 
си платят билета за обратен полет. Така например, когато през същия месец юли (откогато е 
и разследването на „Индипендънт”) бяха съкратени 346 чуждестранни работници, местни 
жители разказаха, че българи са чукали на вратите им и са търсели нелегална работа, за да 
съберат пари за билет към дома. Работник от Варна разказва: „За парите, които печелим, не 
си струва изобщо да се надигаме от леглото” – споделя той, имайки предвид своите 7,62 
лири, които трябва да му стигнат до следващата надница след четири дни. „Невъзможно е 
да спестим каквото и да е, затова не мога да изпращам пари на жена си. Когато говоря с 
нея й казвам, че всичко е наред, за да не я тревожа...Чувствам се като роб. Искам да се 
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върна в България, но откъде да намеря пари, за да си платя полета?” – пита се 27-
годишният Борисов, който говори пет езика. 

 Във Франция левите вестници „Юманите” и „Либерасион” 
разказаха за преживелиците на група български работници. През май-
юни 11 български корабостроители се вдигнаха на стачка в 
северния френски град Назер (виж тук: 
http://septemvri23.com/Stachka_bg_korabostroiteli_vxv_France.htm). 
В същия обект, в който преди време стачкуваха румънски и полски 
работници, български заварчици и работници по поддръжката на 
тръбопроводни инсталации също се пребориха за правата си, след като 
литовската компания „Литана” (Litana), подизпълнител на френската 
рт спря да изплаща пълните им заплати. Единайсетимата българи са 

пристигнали във Франция през август 2008 година, за да работят на строежа на риболовен 
кораб, разказва Андре Фада, представител на Междупрофесионалния синдикален съю  в 
корабостроителниците в Сен Назер. Българите са подписали договор да работят за 2,88 евро 
на час, докато колективният договор на френските металурзи предвижда 11,50 евро на час за 
квалифицирани заварчици и работници по поддръжката на тръбопроводни инсталации. 
Впоследствие те се съгласили заплатите им да бъдат превеждани по банкови сметки на 
тяхно име в Литва, обаче нямали никаква възможност да проверяват сметките си и да 
разберат дали заплатите им се изплащат. През март единайсетимата българи установили, че 
вече нямат никакви пари в сметките си, а компанията се оправдала с леко счетоводно 
закъснение. През април обаче нещата се повторили и работниците се опитали да разговарят 
с ръководството на Литана, но били заплашени да бъдат върнати насила в родината им със 
самолет. Така от 3 май обявяват стачка, подкрепени са и от френските синдикати. 
Европейското законодателство гласи, че френските закони се прилагат и при наетите 
чуждестранни работници. „Литана” обаче не иска и да чуе за това. Според Андре Фада 
първите разговори протекли зле: ръководството продължило да се държи презрително към 
работниците и поискало да се противопостави на присъствието на представител на 
инспекцията по труда. Беше установено, че предприятието предлага общ бюджет от 31 000 
евро за единайсетимата работници, което е далеч от изискваните от синдикатите 150 000 
евро. Стачката завърши с успех: На 25 юни най-големият синдикат във Франция – Общата 
конфедерация на труда, съобщи, че литовската фирма е приела да изпълни всички искания 
на протестиращите. Това означава, че 11-те български работници ще получат полагащите им 
се платени отпуски, разходите за техните пътувания, а заплатите им ще бъдат коригирани в 
съответствие с тяхната квалификация. 

компания STX, от ма

з

 Положителният резултат от стачката във Франция разкри, че за да бъдат защитени 
трудовите и човешки права на работещите зад граница българи, е необходимо, първо, да са 
изпълнени с решимост за борба и, второ, да получат подкрепата на местните работнически 
организации. В противен случай ръцете на капиталистите ще бъдат развързани за 
безмилостна експлоатация и своеволия.  

 
МЛАДЕЖКИ БОРБИ 

 
ПО СВЕТА. Големите надигания на 

младежта в Италия и Гърция през 2008г. 
бяха последвани от подобни акции и в други 
европейски страни през 2009г.  

В Хърватска от края на април до 
края на май продължи всеобщата студентска 
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стачка, обхванала 20 факултета в 8 хърватски града. Акцията беше организирана от 
„Независима инициатива за право на безплатно образование”, която събра 80,000 подписа в 
подкрепа на премахването на таксите за следване.  

В Австрия на 24 април 
беше организирана всеобща 
стачка на учащите се. В нея се 
включиха 60,000 души, които 
поискаха да не се орязва бюджета 
за образование. В края на 
октомври хиляди студенти се 
включиха в окупацията на 
Виенския университет с искания 
за премахване на таксите за 
следване и за демократизация на 
университетския живот. В 
подкрепа на тези и други искания 
на 28 октомври се състоя най-
големият в историята на Австрия 

протест на студенти и преподаватели, в който се включиха 40,000 души.  
През юни студенти и ученици организираха национална стачка в Германия – отново 

против таксите за следване и някои реакционни предложения за реформи в училищата. В 
стачката се включиха учащи се от 80 германски града – общо около 250,000 души.  

В дните между 20 и 29 април 2009г. беше осъществен втори успешен опит за 
организиране на международна студентска акция (макар и в нея да не участваха само 
студенти, но и ученици, работници, родители и др.) в защита правото на хората на 
безплатно, общодостъпно и качествено образование. На протести излязоха младежи от над 
50 града от близо 20 страни от 5-те континента на Земята. Връхна точка в „Международната 
седмица за действие...” беше интернационалният протест, срещу Болонския процес – „Десет 
години реформи – окупация сега – Блокираме Болоня”, организиран в Белгия. В белгийския 
град Лувен-ля-Ньов на 28 и 29 април се проведе среща на министри, отговарящи за 
образованието от 46 страни (основно от ЕС), тръгнали по пътя на Болонския процес, т.е. по 
пътя на приватизацията на образованието, по пътя на превръщането му от всеобщо човешко 
право в стока. В отговор студенти от поне 8 страни от ЕС – Белгия, Италия, Франция, 
Германия, Испания, Великобритания, Холандия и Дания – организираха контрасреща. Бяха 
проведени няколко протестни демонстрации, най-голямата от които беше на 28 април. В нея 
взеха участие около 4500 души. Повече подробности за международната инициатива: 
http://www.emancipating-education-for-all.org/content/actions-during-global-week-action-
summary 

 
В БЪЛГАРИЯ. Както е известно протестите на студентите от Студентски град, 

започнали през декември 2008г., завършиха злополучно на 14 януари 2009г. Във връзка с 
това „23 септември” излезе със следния материал:  

 
„СТУДЕНТСКИТЕ ПРОТЕСТИ БЯХА УДАВЕНИ В БЛАТОТО НА  СТИХИЙНОСТТА И 

ДЕСНИЯ РАДИКАЛИЗЪМ 
 

Започналите през 2008г. студентски протести прераснаха в „национални 
граждански” демонстрации през януари 2009г. Това беше формата, под която 
студентските ляво-радикални, антикапиталистически по своята същност искания (за 
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изхвърляне на мутрите и реститутите от Студентски град, за възстановяване 
студентския характер на квартала и превръщането му в място, пригодно за учене и отдих 
на дошлите в София студенти от цялата страна) бяха подменени с общи, нищо незначещи 
приказки от рода на „път на младите”, „писна ни” и „протестираме, защото сме люлка 
на древна цивилизация” – идеална база за присламчване и окупиране на протестите от 
страна на фашисти, десебари и всякакви други реакционни елементи.        

Студентската организация СРОКСОС (въпреки опитите за противодействие от 
страна на „Призив”) имат най-голяма вина за израждането на протестите – те имаха 
възможност да осъществят истинска революция в Студентски град, но вместо да се 
опрат на хилядите студенти, те предпочетоха „помощта” на свързания с ГЕРБ  млеко-
„производител” Цаконски, на партия „Зелените” (зад която се говори, че стои медийната 
групировка на олигарха Иво Прокопиев – „Икономедия”) и най-вече – на лумпените от 
футболните агитки. Така, обявеният за „непартиен” и „мирен” протест на 14-ти януари 
беше всъщност подготвен и проведен именно като партиен, с предварително запланувани 
сблъсъци с полицията. И всичко това – за сметка на справедливите 
антикапиталистически искания на студентите! 

Независимо дали това е просто погрешна тактическа линия или съзнателно 
предателство, на практика СРОКСОС самоубиха възникналото с тяхно дейно участие 
студентско протестно движение; те не повярваха в силите на студентството, а вместо 
това се предовериха на лумпените от стадионите. А за негативните последици от 
включването на лумпенизираната сган в народните протестни движения 
предупреждаваше още Енгелс през 1870г.: 

„Лумпенпролетариатът  – този измет от пропадналите субекти от всички 
класи, който се съсредоточава в големите градове, е най-лошият от всичките 
възможни съюзници. Това е абсолютно продажна и абсолютно нахална сбирщина.  
...Всеки работнически водач, който използва лумпенпролетариите като своя гвардия 
или се опира върху тях, с това вече доказва, че е предател на движението.” (Енгелс – из 
Краткия предговор към второто издание – от 1870г. – на „Селската война в Германия”)  

В резултат, протестите, които започнаха с уникалното за българските условия 
през последните години излизане на хиляди недоволни студенти на улицата, завършиха с 
тълпа от 150 души, предвождана от момчетата на Цецо Лудия, Замунда банана бенд и 
Фори Светулката. 

Тези „протести” не спомогнаха за отслабването на режима, напротив – 
консолидираха властта (стигна се дори до очевидна сделка между БСП и ГЕРБ за 
насилствено разтуряне на протеста на 14-ти януари), която сега подготвя редица 
реакционни закони с цел укрепването на „сигурността” на капиталистическия ред в 
страната. 

Същевременно, трябва да се отбележи, че за победата на стихийността и на 
десния радикализъм над масовото протестно движение, решаващ принос имаше и 
слабостта на Левицата в България – комунистическите и анархистките групи и 
организации не успяха (а голяма част от тях дори не си и поставиха за цел) да придадат на 
протестите съзнателен ляво-радикален, антикапиталистически характер, в 
съответствие с издигнатите от студентите искания. Част от тях вероятно още се 
заблуждават, че занапред ще има „удобни” протести с „подходящи” участници, на които 
само като щракнеш с пръсти и те вече ще са признали твоите идеи за конкретно 
разрешаване на конкретните проблеми и за устройството на обществото като цяло за 
правилни. Е, такива „царски” пътища историята не познава – борбата за съзнанието на 
хората е била, е и ще бъде безмилостно жестока и продължителна. 
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Единствената искрица надежда в цялото това блато на стихийност и десен 
радикализъм в студентските и младежки среди е Студентско-ученическото движение 
„Призив за образование”. То правилно се ориентира в обстановката, не се подведе от 
стихийните и авантюристични действия на СРОКСОС, разграничи се от дясно-
радикалните действия пред парламента и продължи своята упорита разяснителна 
дейност сред студентите в университетите и в Студентски град, в подкрепа на 
издигнатите през декември искания. Призоваваме нашите симпатизанти, съмишленици и 
всички представители на Левицата в България да подкрепят действията на „Призив” в 
борбата за връщане Студентски град на студентите. На този етап само „Призив” може 
да даде достоен ляво-радикален отговор на цялото това опорочаване на студентските 
протести, което видяхме през януари 2009г.” 

В потвърждение на написаното „Призив” 
наистина продължи борбата за Студентски град и 
през следващите месеци, когато активността на 
студентите рязко спадна. Въпреки това бяха 
организирани две срещи (в края на януари и края на 
февруари) със студенти в читалище „Възраждане”. 
На тях беше обсъдено как да се противодейства на 
приемането на новия Подробен устройствен план 
(ПУП) на Студентски град, имащ за цел да узакони 
премахването на студентския характер на кампуса. 
Тези обсъждания бяха последвани от кампания 
против новия ПУП сред студентите, която беше 
подкрепена с подписите на близо 7000 души. 
Общинарите бяха принудени да върнат за 
преразглеждане ПУП и да внесат в него много от 
исканията на студентите. През пролетта „Призив” се 
включи и в почистването и облагородяването на 
Студентски град, като по негова инициатива пред 
бл.57 бяха поставени бетонни конуси, пречещи на 
автомобилите да унищожават зелените площи около 
блока. В края на април „Призив” взе участие във 
Фестивала на българското образование, който 
спомогна да се популяризират идеите на 

Студентско-ученическото движение сред учениците и учителите. В първата половина на 
2009г. излязоха и три нови броя (с общ тираж над 6000) от печатното издание на „Призив” – 
„Студентско-ученически бюлетин” (виж тук: 
http://priziv.org/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=61, които бяха 
раздадени на студентите в софийските университети. От есента на т.г. „Призив” заедно с 
други студентски групи инициира протестна кампания против видеонаблюдението в 
Софийския университет „Климент Охридски” (виж тук: 
http://priziv.org/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=62 . 

Извън София също имаше сериозно раздвижване на учащите се. Студентите от 
Пловдивския университет излязоха на протест през март и извоюваха от държавата място за 
строителство на нови студентски общежития (виж видео: http://vbox7.com/play:7dc4db5c . 
През юли студентите от НСА пък защитиха спортната си база (заплашена от приватизация) 
край Несебър, също по пътя на масовата организирана  борба. Протести във връзка със свои 
пострадали съученици/състуденти бяха организирани от учащите се във Варна, Русе и 
Благоевград. 
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/Повече информация за младежките борби по света и у нас може да намерите на сайта на 
„Призив” – www.priziv.org / 
 

РАДИКАЛЕН ЕКО-ПРОТЕСТ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ (27.02.2009). 
ПОВЕЧЕ ЗА „КРИТИЧНАТА МАСА” КАТО ТАКТИКА НА БОРБА 

 
На 27 февруари 2009 г. 

природозащитници 
организираха радикална 
протестна акция в 
центъра на София. 
Поводът за нея беше 
обявеното уволнение на 
директора на Природен 
парк „Витоша” – Тома 
Белев, станал неудобен с 
борбата си против 
незаконното застрояване 
на Витоша. Около 200 
души (сред тях 

комунисти, анархисти и активисти на „Призив”)  блокираха в 17.00ч. кръстовището на ул. 
„Граф Игнатиев” и бул. „Патриарх Евтимий”, където те останаха за близо половин час. 
Полицията се оказа напълно изненадана и неподготвена за акцията и пристигна едва към 
17.10ч. Оттук-нататък до края на протеста започнаха да текат постоянни полицейски 
проверки, съчетани с незаконно заснемане на акцията от страна на оператор на полицията, а 
и на редови полицаи. Към 17.30ч. протестиращите тръгнаха по ул. „Граф Игнатиев” в 
посока площад „Славейков” и блокираха кръстовището на ул. „Г.С.Раковски” и „Граф 
Игнатиев”. Оттам с викове „Витоша” и „Природа, не бетон!” хората се отправиха по ул. 
„Г.С.Раковски” в посока Военния клуб и Руската църква, като до кръстовището с бул. „Цар 
Освободител” броят на протестиращите беше нараснал на над 500. Броят на полицаите също 
нарасна, но това не уплаши хората и най-радикалната част от тях се насочи към клона на 
Първа инвестиционна банка (ПИБ), намиращ се срещу парламента. ПИБ са едни от 
основните инвеститори в унищожаването на Витоша, поради което са си спечелили 
омразата на природозащитниците. Пред клона на банката протестиращите скандираха 
„Фалит!” и „Хищници банкери – мръсни кожодери!”. С това акцията завърши, а няколко 
дни по-късно се разбра, че директорът на Природен парк „Витоша” НЯМА да бъде уволнен. 
Това беше една малка тактическа победа, но тя без съмнение доказва, че протестите, още 
повече радикалните протести, не са безсмислени, както не е безсмислено да се бориш – мит, 
който буржоазната пропаганда упорито втълпява по всякакъв начин на хората. 
 Няколко думи и за тактиката на борба, приложена от еколозите при тази акция. 
 Тактиката на протест чрез блокиране на възлови пътни артерии е известна още като 
„Критична маса”. Смята се, че тази тактика е възникнала в САЩ през 1992г. като 
инициатива на велосипедисти, скейтбордисти, хора на ролкови кънки и др. да излизат 
масово на протест по улиците с искане за вело-алеи и чист въздух в големите градове. 
Първата такава акция е проведена в Сан Франциско, в петък, 25 септември 1992г., а 
впоследствие тя започва да се провежда в последния петък на всеки месец в градове по 
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целия свят. Основният лозунг на така родилото се международно протестно движение е: 
„НЕ ПРЕЧИМ НА ДВИЖЕНИЕТО, НИЕ СМЕ ДВИЖЕНИЕТО”.  
 Впоследствие тази инициатива се разраства и се прилага в протестите на различни 
социални групи по целия свят (за опита от прилагането на тактиката на „критичната маса” 
ние подготвяме специален материал). Но нека вземем дори само опита за последните 4-5 
години от протестите в България – при редица протести през този период беше приложена 
именно тактиката на „критичната маса”. 
 Ето някои примери: 
 Студентските протести от март 2004г. срещу поскъпването на картите за градски 
транспорт в София водят до блокиране на „Орлов мост” и въобще на движението по 
„Цариградско шосе” от повече от 1000 недоволни студенти: www.vobg.net/article.php?id=213   

Борбата на хората от Суходол срещу незаконното сметище в техния квартал. През 
лятото на 2005г. беше блокиран пътят към сметището и се стигна до невиждани за 
българските условия сблъсъци: www.vbox7.com/play:fb98a9d8 . През пролетта на 2008г. 
също се стигна до подобен радикален протест: www.vbox7.com/play:f03013dc На 14 
декември 250 суходолци блокираха и Околовръстния път (виж форума: 
http://septemvri23.bestforumonline.com/forum-f1/topic-t86.htm). 

На 2 юли 2007г. е организирана блокада на „Орлов мост” в знак на протест срещу 
незаконното решение на съда, позволяващо строителство в Природен парк „Странджа”. В 
акцията участват около 300 природозащитници, близо 40 от тях са арестувани. Този и 
последвалите еко-протести спомагат „Странджа” да бъде спасен от хищните лапи на 
капитала. Повече информация за акцията от 2 юли 2007г.: 
www.bulgaria.indymedia.org/article/16936 . 

На 4 юли 2007г. 600 стачкуващи миньори от „Марица-Изток” правят опит в знак на 
протест да блокират международния път Русе-Свиленград. Те са разпръснати със 
сълзотворен газ, един миньор е тежко пребит от полицията. Това е един от най-бруталните 
случаи на полицейско насилие срещу протестиращи в България за последните 20 години: 
www.vbox7.com/play:b6acfc3d   
 През есента на 2007г. се проведе знаменитата 40-дневна стачка на българските 
учители – може би най-голямата стачка в България за последните 60 години. В нейния най-
радикален период, към края на октомври 2007г., също на много места се стигна до 
прилагане на тактиката на блокиране на стратегически пътни артерии: тогава в София бяха 
блокирани кръстовищата на ул. „Г.С.Раковски” и „Граф Игнатиев”, пред Софийския 
университет и на „5-те кьошета”, учителите във Враца, Перник и Дупница блокираха 
международния път Е-79 (Видин-Кулата), учителите в Плевен блокираха пътя София-
Плевен, 1500 учители от Русе блокираха граничния пункт „Дунав мост” и др.под. Макар и 
разпръснати, некоординирани, за кратко време и с неголям брой участници, тази серия от 
блокади засега може би е най-значимото проявление на прилагането на тактиката на 
„критична маса” в България (повече информация: 
www.indymediabg.org/article/18404?comment_order=asc  ).  

През есента на 2008г. работниците от „Кремиковци”, неполучавали от три месеца 
заплатите си, също приложиха тактиката на блокиране на стратегически пътни артерии. На 
протеста на 29 октомври пред Министерството на икономиката и енергетиката на два пъти 
за по 15 минути беше блокирано движението по ул. „Г.С.Раковски” (виж видео тук: 
www.vbox7.com/play:892df802 ; такива блокади имаше и през следващите дни на протести, а 
на 12 ноември се стигна до блокада на магистрала „Хемус” ( 
www.news.ibox.bg/news/id_1723784683) . Това накара правителството бързо-бързо да намери 
пари за работниците от „Кремиковци”. 
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 Посочените случаи показват, че при добра организация тази тактика може да донесе 
значими резултати за каузата на протестиращите. Но няма съмнение, че и властта постоянно 
се стреми да неутрализира ефекта от този род акции и да го сведе до минимум. Затова 
тактиката на „критичната маса” се нуждае от постоянно творческо обновяване и 
усъвършенстване.  

„СВОБОДА, А НЕ СТРАХ 2009” 
 

 За втора поредна 
година български 
активисти организираха 
граждански протест (като 
част от международна 
инициатива) против 
подслушването и 
следенето на хората от 
страна на властта. Повод 
за тазгодишния протест на 
12 септември бяха 
инициативите на МВР за 
въвеждане на „законно” 
следене на електронната 
поща и интернет-

потребителите, за „законен” достъп до данните на нашите телефони, за въвеждане на 
биометрични данни в нашите паспорти и др.под. накърняващи човешките ни права мерки 
(които освен всичко друго са и в разрез с Конституцията на Република България: Чл. 32. (1) 
Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу 
незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху 
неговата чест, достойнство и добро име. 
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на 
други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие 
освен в предвидените от закона случаи). Повод за протест беше и решението на СУ да 
инсталира камери за наблюдение и система за контрол на движението на всеки студент и 
преподавател (по-подробно виж: www.priziv.org  – статията „Не на камерите в СУ! „Призив” 
ще се включим в протеста  „Свобода, а не страх 2009” ” – 
http://priziv.org/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=58).    
 Друг интересен материал по темата за камерите в университетите: 
www.svetlaen.blogspot.com/2009/09/blog-post_12.html   
 В протеста се включиха повече от 150 души, като единствената организирана група 
беше на „Призив”. Призивци носеха и единствения плакат на протеста: „Не на камерите в 
СУ!”. По време на шествието от градинката при парламента до Министерството на 
вътрешните работи хората скандираха: „Свобода, а не страх!” и „Не искаме да ни следят – 
не сме престъпници!” (по-подробен репортаж – виж тук: 
http://priziv.org/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=62 ) 
 След края на протеста фашисти нападнаха хората от „Призив”. Провокаторите бяха 
отблъснати и прогонени.  
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СТАЛИН ЗА КРИЗИТЕ ПРИ КАПИТАЛИЗМА 
 

/Откъс от политическия отчет на ЦК, прочетен на 27 юни 1930г. пред XVІ 
конгрес на ВКП(б)/ 

 
...Сега, когато световната 

икономическа криза разгръща своето 
разрушително действие, разорявайки 
цели слоеве средни и дребни 
капиталисти, разорявайки цели групи от 
работническата аристокрация и от 
фермерите, и обричайки на глад 
милионните маси на работниците – 
всички питат: къде е причината за 
кризата, каква е нейната основа, как да се 
води борба с нея, как да бъде премахната 
тя? Измислят се най-разнообразни 
„теории” за кризата. Предлагат цели 
проекти за „смекчаване”, 
„предотвратяване”, „ликвидиране” на 
кризата. Буржоазните опозиции винят 
буржоазните правителства, които, оказва 
се, „не взеха всички мерки” за 
предотвратяване на кризата. 
„Демократите” обвиняват 
„републиканците”, „републиканците” – 

„демократите”, а всички заедно – групата на Хувър заедно с нейната „Федерална резервна 
система”(1), която не съумяла да „обуздае” кризата. Съществуват дори такива мъдреци, 
които виждат причината на световната икономическа криза в „интригите на болшевиките”. 
Аз имам предвид известния „промишленик” Рехберг, който собствено малко прилича на 
промишленик и по-скоро напомня „промишленик” сред литераторите и „литератор” сред 
промишлениците. 

Ясно е, че всички тези „теории” и проекти нямат нищо общо с науката. Трябва да се 
признае, че буржоазните икономисти се оказаха напълно фалирали пред лицето на кризата. 
Нещо повече, те се оказаха лишени дори от онзи минимум усет за живота, който не винаги 
може да се откаже на техните предшественици. Тези господа забравят, че кризите не трябва 
да се разглеждат като случайно явление в системата на капиталистическото стопанство. 
Тези господа забравят, че икономическите кризи са неизбежен резултат от капитализма. 
Тези господа забравят, че тези кризи са се родили заедно с раждането на господството на 
капитализма. В течение на повече от 100 години избухват периодични икономически кризи, 
които се повтарят през всеки 12 – 10 – 8 и по-малко години. През този период буржоазните 
правителства от всички рангове и цветове, буржоазните дейци от всички степени и 
способности – всички без изключение, се опитваха да изпробват своите сили за 
„предотвратяване” и „премахване” на кризите. Но всички те търпяха поражение. Търпяха 
поражение, тъй като не може да се предотвратят и да се премахнат икономическите кризи, 
като се остава в рамките на капитализма. И какво чудно има тук, че днешните буржоазни 
дейци също търпят поражение? Какво чудно има тук, че мероприятията на буржоазните 
правителства водят на практика не до смекчаване на кризата, не до облекчаване 
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положението на милионните маси на трудещите се, а до нови взривове на фалити, до нова 
вълна на безработица, до поглъщане на по-слабите капиталистически обединения от по-
силните капиталистически обединения? 

Основата на икономическите кризи на свръхпроизводство, тяхната причина лежи в 
самата система на капиталистическото стопанство. Основата на кризата лежи в 
противоречието между обществения характер на производството и капиталистическата 
форма на присвояване резултатите от производството. Израз на това основно противоречие 
на капитализма е противоречието между колосалното увеличение на производствените 
възможности на капитализма, с оглед на получаване на максимум капиталистическа 
печалба, и относително намаление на платежоспособното търсене от страна на милионните 
маси на трудещите се, чието жизнено равнище капиталистите през всичкото време се 
стараят да държат в пределите на краен минимум. За да спечелят в конкуренцията и за да 
изтръгнат по-голяма печалба, капиталистите са принудени да развиват техниката, да 
провеждат рационализация, да засилват експлоатацията на работниците и да повдигат 
производствените възможности на своите предприятия до крайни предели. За да не 
изостанат един от друг, всички капиталисти са принудени тъй или иначе да поемат този път 
на бясно развитие на производствените възможности. Но вътрешният пазар и външният 
пазар, покупателната способност на милионните маси на работниците и селяните, които в 
края на краищата са основните купувачи, си остават на ниско ниво. Оттук – кризите на 
свръхпроизводство. Оттук – известните резултати, повтарящи се повече или по-малко 
периодически, по силата на които стоките остават непродадени, производството намалява, 
безработицата се увеличава, работната заплата намалява и по този начин още повече се 
изостря противоречието между нивото на производството и нивото на платежоспособното 
търсене. Кризата на свръхпроизводство е проява на това противоречие в бурни и 
разрушителни форми. 

Ако капитализмът можеше да приспособи производството не за получаване на 
максимум печалба, а за системно подобряване материалното положение на народните маси, 
ако той можеше да насочва печалбата не към задоволяване прищевките на паразитните 
класи, не към усъвършенстване методите на експлоатацията, не към износ на капитала, а 
към системно повдигане материалното положение на работниците и селяните – тогава не би 
имало кризи. Но тогава и капитализмът не би бил капитализъм. За да се премахнат кризите, 
трябва да се премахне капитализмът. 

Такава е основата на икономическите кризи на свръхпроизводство изобщо. 
 
(1) Федерална резервна система (ФРС) – централната емисионна банка на САЩ, създадена през 

1913г. Обединява дванадесетте федерални резервни банки, учредени в най-важните центрове на страната и 
контролира доларовата емисия и дейността на банките в САЩ. Буржоазните икономисти разглеждат 
ФРС като средство, което гарантира стопанството на страната срещу кризи. Опитите на президента 
Хувър да се бори с помощта на ФРС срещу развихрилата се през 1929г. криза обаче, претърпяха пълен 
неуспех. 

 
„КАПИТАЛИЗМЪТ ДНЕС” 

 
В този сборник прогресивни западни автори разказват за 

престъпленията на капитализма днес по света. Разрухата е 
повсеместна – икономическа, социална, здравна, екологична, 
образователна и духовна! Материалите излагат множество факти, 
разкриващи стратегията и методите на хищния планетарен 
грабеж. Книгата можете да поръчате и закупите чрез тел. (02) 840 
91 04, или e-mail: capitalism@dir.bg или с пощенски запис на 
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адрес: София 1517, ул. „Ботьо Петков”, бл.100-А, ап.25, Благовеста Дончева. Цена: 6 лв. 
Книгата може да се намери и в няколко книжарници в София (но на по-висока цена - 

9-10лв.):  
- в книжарница „Знание” на ул.„Климент Охридски”6 (срещу задния вход на 

Софийския университет);  
- в книжарницата „Български книжици” (до градинката пред „Кристал”);  
- в книжарницата на Народната библиотека „Кирил и Методий”;  
- в книжарницата на ъгъла на ул. „Позитано” и ул.„Княз Борис І”. 

 
ФИЛМ ЗА ЧЕ ГЕВАРА 

 
Препоръчваме ви да гледате игралния филм на 

режисьора Стивън Содърбърг „Че“, чиято премиера беше 
през 2008 г. Двете части на филма реалистично представят 
Ернесто Гевара съответно в периода 1956-1959г. по време на 
партизанската борба в Куба и в периода 1965-1967г. в 
Боливия като един истински революционер, хуманист, 
сражаващ се срещу империализма, който със своя личен 
пример утвърждава беззаветната преданост към делото на 
всички трудещи се и потиснати. Повече подробности откъде 
може да бъде изтеглен филмът, може да намерите на адрес: 
www.septemvri23.com/Film_Che.htm   

 
 
 

„ДНЕВНИКЪТ НА ПЛЯЧКОСВАНЕТО” 
 

„Дневникът на плячкосването” е документален 
филм за съвременна Аржентина. Представена е 
хронологията на империалистическото ограбване на 
страната през последните 25 години. Приватизация, 
корупция, постоянно растящ външен дълг,  продажни 
синдикати и политици-измамници – приликите със 
случващото се в България са многобройни. До голяма 
степен филмът посочва и изхода от неоколониалното 
робство – народното въстание. 

По-подробен материал както и линк за теглене може 
да на  адрес: мерите на 
www.septemvri23.com/Film_Saqueo.htm   
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ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, КАЧЕНИ НА САЙТА  
НА „23 СЕПТЕМВРИ” ПРЕЗ 2009г. 

 
„Що е фашизъм?” – www.septemvri23.com/Shapinov_Fascism.htm   
 
Гео Милев – „Фашизмът” –   
www.septemvri23.com/Geo_Milev_Fascism.htm    
 
„Парапунов зове” –  www.septemvri23.com/Parapunov_zove.htm    
 
„Фашизъм и антифашизъм в България. Преди и сега” –  
www.septemvri23.com/fascism_i_antifascism_v_bg_predi_i_sega.htm    
 
„Защо българите празнуват 9 май” –   
www.septemvri23.com/9_may_i_bg.htm   
 
Гавра с тленните останки на убити комунисти в град Попово –  
www.septemvri23.com/Gavra_s_tlennite_ostanki_na_ubiti_komunisti_v_grad_Popovo.htm     
 
Българските прогресивни писатели приветстваха народната Победа на 9-ти септември 
–  www.septemvri23.com/bg_progresivni_pisateli_privetstvaha_9_septemvri.htm    
 
В.Червенков – „Двата септември” –   
www.septemvri23.com/Chervenkov_za_23_i_9_septemvri.htm    
 
Хр.Смирненски за Васил Левски –   
www.septemvri23.com/Smirnenski_za_Levski.htm    
 
Хр.Смирненски – „Трудът” –   
www.septemvri23.com/Smirnenski_Trud.htm    
 
Социалистическото строителство в творбите на българските художници: 
 
Живопис –  
www.septemvri23.com/Socialisticheskoto_stroitelstvo_v_tvorbite_na_bulgarskite_hudojnici.htm    
 
Скулптура –  
www.septemvri23.com/Socialisticheskoto_stroitelstvo_v_tvorbite_na_bulgarskite_hudojnici_sculp
tura.htm    
 
Графика –  
www.septemvri23.com/Socialisticheskoto_stroitelstvo_v_tvorbite_na_bulgarskite_hudojnici_grafi
ka.htm    
 
Образът на Георги Димитров в социалистическото изкуство –  
www.septemvri23.com/Georgi_Dimitrov_obrazut_mu_v_bg_socialisticheskoto_izkustvo.htm   
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Животът на Сталин в снимки –   
www.septemvri23.com/Stalin_pictures.htm     
 
„Същност, проблеми и перспективи на международното женско движение” –  
www.septemvri23.com/sxstnost_problemi_i_perspektivi_na_mejdunarodnoto_jensko_dvijenie.htm    
 
„50 години социална революция в Куба” –   
www.septemvri23.com/Cuba_50_god_socialna_revolucia.htm    
 
„Един подчертано реакционен закон” –    
www.septemvri23.com/Reakcionen_zakon_za_izbirane_na_deputati.htm    
 
„Пазарно-демократичните митове” –  
www.septemvri23.com/Andreev_mitove.htm   
 
„Комерсиалната глобализация” –   
www.septemvri23.com/Aladjov_Comersialnata_globalizatzia.htm    
 
„Корупцията - продукт на една лишена от морал икономическа система” –  
www.septemvri23.com/V_Valkanov_za_korupciata.htm    
 
Избрани моменти от спомените на Ким Ир Сен (т.І) –  
www.septemvri23.com/Kim_Ir_Sen_spomeni_tom1.htm   
 
В.И.Ленин – „За лозунга „Европейски съединени щати”” –  
www.septemvri23.com/Lenin_Za_Lozunga_Evropeiski_Sxedineni_Stati.htm    
 
Документи за Великата Октомврийска социалистическа революция –  
www.septemvri23.com/Velika_Octomvriiska_Socialisticheska_Revoluzia_documenti.htm    
 
В.И.Ленин – „Марксизъм и ревизионизъм” –  
www.septemvri23.com/Lenin_marxism_i_revisionism.htm  
 

 
 

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК 
Д.Ганчев 

 
Рекламирайте тук – 

върху мечтите ми изгорени, 
напоени със злоба, 

че не съм, и че няма да мога! 
Върху мечтите, които  

ще споделя единствено с гроба... 
Рекламирайте тук – 
във очите ми –  

този празен живот, 
недъгав и мръсен! 
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Във очите ми – 
възпалени от пот... 
Рекламирайте тук – 
във гърдите ми – 
своя робски хомот 
от попове поръсен! 
Във гърдите ми 

хърка животът навъсен... 
Рекламирайте тук – 

по ръцете ми  
мазолесто чисти, 

като звезди петопръсти, 
в юмруци присвити, 
до кръв разранени! 
Рекламирайте тук – 

по нозете ми 
с разширените вени 
от наемния труд! 
По нозете ми 

във черната пръст! 
Рекламирайте тук – 
върху моите мисли, 
изгладнели за мъст, 
избледнели от студ... 
Рекламирайте тук 

наемния, робския труд! 
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