
Кога за последен път сте се вглеждали в 
очите на дете, живеещо в бедност? 
Дете, чието всекидневие е белязано от 
отчаяние, безизходица и апатия, които в 
крайна сметка го тласкат към наркотици-
те и престъпността? Аз ги срещам всеки 
ден. В центъра на столицата, само на 
броени метри от входа на политическия 
бермудски триъгълник – Президентство, 
Министерски съвет, Народно събрание.

Тази седмица отбелязахме Световния ден 
на прехраната с новината, че всеки четвър-
ти българин гладува, едва оцелявайки под 
или на прага на бедността. Тя съвпадна с 
поредния сюрприз, че макар все още да не е 
ясно дали ще имаме ново правителство, 
новите лимузини на властта са на линия – 
срещу 1.4 млн. лв. Като бонус към вече зара-
ботените по 12 лв. на глас бонуси, пардон – 
партийни субсидии – общо 142 млн. И след 
като само за избори тази година похарчи-
хме 50 млн. лв., а за скоропостижно приклю-
чилото мандата си народно събрание – още 
52 млн. Срещу тези инвестиции във власт-
та какво получаваме – политика, която 
прави българите европейски рекордьори по 
бедност – 49% от населението (Евростат 
– 2013), и на опашката по средства от 
бюджета за социални разходи – 18.1%. В Гер-
мания последният показател се равнява на 
44%, във Франция – 58%, а в САЩ – любима-
та дъвка на либертарианците с лозунга „по-
малко държава“ - 65%. 

В САЩ прагът на бедността за чети-
ричленно семейство е годишен доход от 
$37 900 (55 599 лв.), в България – 2532 лв. 
Според Робърт Самюелсън от „Вашинг-
тон поуст“ типичният „беден америка-
нец не изпитва материални затруднения, 
получава медицинско обслужване, храни се 
нормално и не е бил гладен дори за един 
ден през последната година“. 

Тоест за САЩ борбата с бедността не 

означава да се задоволяват елементарни 
физически нужди на хората, а по-скоро е 
стремеж за „изравняване на различията в 
доходите“ - „в разпределение на нацио-
налното богатство“.

Говорим за бедността като следствие 
от толерираното от правителството 
безнаказано разграбване на национално 
богатство. Тук ключовата дума е спра-
ведливост. А що се отнася до бедност-
та, ключовата дума е солидарност. Соли-
дарността означава да застанеш на 
страната на онези, които са лишени от 
човешкото си право на труд, на достой-
но съществуване, достъп до стоки и 
услуги, личен и семеен живот, социално 
подпомагане… както е записано в Конвен-
цията на ООН за правата на човека.

Да, солидарността е морална позиция. Тя 
не е тема на предизборна политика. Тя дори 
не е тема на коалиционните преговори...

Ако бедността е скандал, предизвикан 
от несправедливостта на политиката, а 
солидарността е моралната позиция за 
борба с нея, дали този модел може да сра-
боти в България?

Вече толкова години демокрация и бед-
ността у нас не само не е преодоляна, тя 
никога не е била приоритет на политика-
та, тя дори никога не е била предизборен 
лозунг. 

Международните изследвания сочат, че 
борбата с бедността съвсем не е толкова 
сложна задача. В доклад на Luxembourg 
Income Study се казва: „Степента на бед-
ност в една държава е отражение на това 
до каква степен едно правителство отделя 
внимание на социалните разходи“. Фискални-
те консерватори отбелязват: много стра-
ни с високи стойности за социални разходи 
и ниски стойности на бедност са по-малко 
задлъжнели от много развити страни. И 
социалните разходи в много отношения се 
отразяват благоприятно на стандарта на 
живот. Така че решенията никак не са слож-
ни. Но съществува едно изключително нега-
тивно обстоятелство, което се отразява 
на нивото на бедността – неравенството.

Както отбелязва Нобеловият лауреат 
за икономика Джоузеф Стиглиц в своята 
книга „Цената на неравенството“: „Един 
от най-лошите ефекти на неравенство-
то е, че то подкопава самите основи на 
демокрацията. Това е руският модел 
демокрация – с най-много продадени 
чанти Louis Vuitton и най-много хора под 
прага на бедността. А това не е никаква 
демокрация“ - заключава Стиглиц.
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Не е обикновен апостол, а ковчежник и цени парите, 
а това е полезно в кризисни времена.

Първообразът е оцелял при всемирен потоп, може 
да донесе късмет и при обикновени наводнения.

Подходящо име за кариера в прокуратурата – 
там измиването на ръцете е от значение.

Защото Той е българин, пък и единственият, 
когото Бойко Борисов признава за началник.
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Демокрация Louis Vuitton

Младо семейство от град Перм, Русия, нарече първородното си дете Луцифер. 
Според родителите падналият ангел бил символ на свободомислието и на 
интелекта, а името щяло да донесе късмет на детето.


