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поста, съобщи БНР. Към момента обаче Георгиев остава на работа, тъй като оставката му все
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Кой е Пламен Орешарски?

Кой е Пламен Орешарски: 1. Той носи пряка отговорност за скандала Батко и Братко 2.

Орешарски като финансов министър проспа далаверите на подчинения му шеф на Пътния фонд
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Професия “протестиращ”

23.05.2013, Category: Общество, Release with 0

В последните дни много хора казват, че трябвало да се махнат партиите и да се заменят с
граждански движения, граждански комитети или пък мажоритарни избраници. Каква е

разликата дали ще наречеш дадена група от хора с еднакви интереси партия, движение или
комитет? Разлика няма, ама абсолютно никаква. Вълната с партиите била стара вече. Вие добре

ли сте? От партийната работа ви зависи хляба, тока, водата и всичко около вас, което ви кара да
дишате, колкото и невероятно да ви се струва това. Всички модерни страни към момента се

управляват чрез партийна система и тя работи много добре там, но не и тук. Разлика в
партийните системи няма, разликата е в манталитета!

Да кажем, че няма партии, а има граждански движения в парламента. Според вас няма ли

тяхната, структура, разпределение и действие да е досущ, като тази на партиите? Обратното на
тези граждански обединения, каквото несъмнено е и партията сама по себе си е – анархия, но

досега не съм виждал държава с форма на управление – анархия. Няма такава, няма и да има!

Не е нужно да се правят нови форми на управление, нужно е да променим манталитета на
обществото. Това обаче няма как да стане с протест или със трактори, това е един сложен и

дълъг процес. Ако беше толкова лесен, днес нямаше да имаме разделение на велики държави с
вековни истории и такива, като нашата все още боксуваща в тресавището наречено “преход”.

Погледнете цивилизованите развиващи се страни – САЩ, Англия, Германия, Франция,

Италия… там също има партийна система и тя работи безотказно. Работи защото хората са

други. Там също има крадливи политици, но манталитета е друг. Там дори тези, които искат да
използват политиката за собствена облага първо мислят за народа. Правят народа щастлив и

сит и докато е такъв си вземат колкото искат незабелязано. Във Великобритания министри

хвърлят оставка, само защото е някой негов познат е започнал работа в администрацията без

даденият министър да е знаел дори. Тук манталитета ни е крив. Българинът обича да е
милионер и иска да е милионер. Иска обаче да стане милионер за един ден. Не иска да с

постоянство и време да постигне нещо, а иска да го направи с един замах. Такива са и

господата от политиката.

Като не ви харесват старите партии, направете нови. Обсъждайте идеи, прилагайте политики,

които до сега не са били прилагани. Взаимствайте от развитите общества, правете обществото

по-заето с управлението. Това е начинът, другото си е пеене.

И ще завърша с един цитат, който бях прочел някъде:
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България ще се оправи тогава, когато българинът започне да дава повече пари за

книги, отколкото за дъвки.

Искаме участието в улични протести да се заплаща достойно. Не е справедливо само

някой от участниците да получават пари за това.

Искаме участието в протести да е регламентирана и достойно заплатена от държавата

работа, която да важи за ранно пенсиониране. Трябва да има годишни бонуси за успешно
блокиране на пътища, нанесени щети по автомобили и друга собственост (с приложени

снимки) както и активно участие в сблъсъци.

П.С. Абе знамето ще го сменяме ли?
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