
28 цента на човек - толкова заделя 
богата Европа, за да се справи с „пробле-
ма с бежанците” в Средиземно море. 
Чудно ли е тогава защо никоя от про-
грамите - нито Mare Nostrum („Нашето 
море”!), която вече е закрита, нито 
Triton и Poseidon, изобщо не успя да се 
справи с трагедията. 

А трагедията не е от вчера. 
От години гледаме тези страшни 

кадри по телевизиите. Отчаяни от бед-
ността и войните жители на Черна 
Африка, Магреба и Близкия изток се тъп-
чат в продънените морски съдове на 
трафиканти, обрали последните им 
пари, за да ги прекарат през Средиземно 
море до рая на Европа. По пътя част от 
гемиите на ужаса потъват. Хората се 
давят, бреговата охрана вади оцелели-
те, праща ги по лагери...

Тази седмица няколко нови разтърсва-
щи епизода с нови многобройни жертви 
принудиха европейските лидери най-
после да се събудят и да се разбързат с 
мерки за справяне с проблема. В понедел-
ник вътрешните и външните министри 
на ЕС се събраха в Люксембург, за да уму-
ват какво да се прави, а за четвъртък бе 
насрочена и извънредна среща на държав-
ните лидери от общността в Брюксел. 

Сред лансираните от Еврокомисията 
предложения е например удвояване на 
бюджета (който сега възлиза на 3 млн. 
евро месечно) на двете програми - Triton 
и Poseidon, предназначени да се справят 
с бежанците край италианските и гръц-
ките брегове. Друга от новите идеи 
обаче доста озадачава - страните от ЕС 
да унищожават корабите на трафикан-
тите, та да няма с какво да се предпри-
емат тези рисковани курсове. Чий евро-
бюрократски мозък е решил, че по-голя-

мата опасност за живота ще спре този 
отчаян от войните и бедността 
човешки поток, който просто бяга от 
ада?! Като няма кораби, ще тръгнат (и 
тръгват!) със салове... 

Европа трябва да прогледне, че други-
ят бряг на Средиземноморието гори. И 
тя самата има голям принос за пожара с 
участието си в атаките срещу Либия, 
превърнали тази страна в свърталище 
на джихадисти и сринали границата на 
полковник Кадафи, която задържаше по-
рано африканските бежанци в Джамахи-
рията. Останалите страни от Арабска-

та пролет плюс сирийската война допъл-
нително подхранват имигрантския 
наплив. Вместо сега италианският пре-
миер Матео Ренци да настоява пред пре-
зидента на САЩ Барак Обама за „точко-
ви удари” по джихадистите в Либия, да 
беше настоял Вашингтон да си оправя 
бакиите в целия район на Близкия изток и 
Северна Африка, пламнал заради амери-
канското нападение над Ирак. 

Тогава Европа си играеше на „Стара” и 
„Нова”. Дано поне сега є светне, че 
всъщност е заложник на една доста по-
голяма игра - перманентното дестаби-
лизиране на ЕС откъм две горещи точки 
(да не забравяме Украйна).

Проглеждането за рисковете, които 
идат за малка България с все по-неудър-
жимия бежански поток, сякаш е налице. 
На тръгване за сбирката в Брюксел 
Бойко Борисов обеща да обясни там, че 
„по-важното е да се спре кръвопролити-
ето”, защото „когато някой стои с ята-
гана зад теб, не море, не океан, не грани-
ца - ще бягаш”. Премиерът предупреди 
още: „Около 2 милиона чакат на турска-
та граница. Представете си 1 милион 
да влязат в България. С каквото и да е 
финансиране не се спират бежанци.”
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За председател на БСП на фона на клип в 
YouTube - скандалната му популярност може да 
активизира електората.
За министър на околната среда и водите пред 
басейна на кметския си имот в Паталеница -  може 
да впечатли прокуратурата.
За патриарх на фона на запис от лекцията си 
„Ще стане ли Лазар?”- помирителният тон му 
иде отвътре.
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Êîè áúëãàðè çà êàêâî äà ñå êàíäèäàòèðàò 
ïî îðèãèíàëåí íà÷èí?

Бойко Борисов

Радан Кънев

Източник:  Social Progress Index 2015

* Индексът отразява постиженията в задоволяването на основните човешки нужди, достъпа до образование, 
комуникации, здраве и екологична околна среда, както и личните права и толерантността в обществото.

10-ТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ 
С НАЙ-ГОЛЯМ СОЦИАЛЕН ПРОГРЕС ЗА 2015 Г.
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Сънят на Европа роди 
чудовище

Рапърът Уака Флока Флейм обяви, че ще се кандидатира за президент на САЩ, чрез 
видеоклип на интернет страницата на сп. „Ролинг стоун“. Там рапърът представя 
опорните си точки по червен анцуг, докато пуши марихуана.

Тодор Попов

За президент пред магнолията в Банкя - хубав анцуг 
вече си има, трябва само да смени надписа му.


