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• ИЛИ ЛЕК СРЕЩУ АЛТРУИЗЪМ?!
Наближат ли избори, сърцата на нашите политически въжеиграчи се изпълват с
преливащо човеколюбие, щедрост и състрадание, че направо не можеш да ги познаеш.
Не хора, а ангели небесни!

По каприза на съдбата обаче, малко преди да бъде даден официално стартът на
предизборната кампания за 43-то народно събрание, до България достигна ехото на
една инициатива, тръгнала от САЩ, под мотото “Предизвикателството „кофа с лед” (“Ice
Bucket Challenge”). За кратко време тя се разпространи като епидемия по цял свят и
накара хиляди хора да се обливат с ледена вода от глава до пети и дори с огромен риск
за здравето, за да демонстрират съпричастност с благородните цели на инициаторите.

Формално кампанията трябваше да привлече вниманието върху неизлечимата все още
болест амиотрофична латерална склероза (ALS). Другата й цел бе да се наберат
парични дарения за финансиране на необходимите научни изследвания за подпомагане
на болни от ALS и техните семейства и за други публични услуги. Както всичко, дошло
откъм Запада, така и обливането с кофа ледена вода у нас моментално се превърна в
мода. След като телевизиите излъчиха кадри за самополиването на бившия капитан на
националния отбор по футбол Стилян Петров, към кофата с ледена вода посегнаха и п
олитически “
санитари
” като бившия „
царски
” външен министър Соломон Паси.
Останал без партия-носител и без шансове за високи постове в международните
институции, бившият зелен седесар Паси се оля демонстративно, след което обяви, че
НДСВ трябва да се разпусне „
триумфално
”... вероятно защото вече не може да му предложи нищо съблазнително. Или пък
обливането с ледена вода да е увредило някак мисловната дейност на господин „
Майната му на православието!
”, кой знае.

Примерът му беше последван - отново пред камери, - от бившия вицепремиер и
шеф на МВР в правителството на ГЕРБ Цветан Цветанов, към момента осъден на
първа инстанция на четири години затвор, но пък оглавил предизборния щаб на
партията на Бойко Борисов. Макар че Цв. Цветанов бърка аутизъм с алтруизъм, той не
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само се поля за здраве, ами обяви, че ще дари за кампанията цели 1000 лева.

„Доживяхме керемида масло да пусне”, би казал Чудомир.

Като си спомним за президентските кампании „Българската Коледа” и обещанията на
Росен Плевнелиев „да помогнем с човещина и единение” на пострадалите от
наводненията, май започваме да си обясняваме защо за последните 25 години
населението на България се стопи с два милиона души. Ами да - защото държавниците
у нас блестят със своето отсъствие точно когато хората се нуждаят от съпричастие.
Същото това съпричастие, което бе демонстрирано благородно от българска страна с
200 000 лв. помощи за пострадалите от наводнения в Босна и Херцеговина например. Но
пък съвсем не попречи да се плащат милиони в зелено за издръжка на
мироподдържащи контингенти в рискови страни като Ирак и Афганистан. Когато обаче
трябва да се неутрализират щетите от поредното природно бедствие у нас, гражданите
биват гръмко призовавани да помогнат на пострадалите.
Сиреч, бедните да спасяват други бедни.

Няма пари за превенция на опасни заболявания по хората и животните (ебола, птичи и
свински грип, шап, син език и др.), нито за възстановяване на разрушените от
наводненията и земетресенията жилища и инфраструктура, и затова политиците охотно
призовават да се изпращат есемеси, парични и материални дарения. А също и
доброволци за разчистване на отломките. Всеки един от тези скромни и мълчаливи
герои всъщност струва повече дори от бившия български еврокомисар по
бедствията Кристалина Георгиева,
която
дълбочинно беше забравила, че е родена тук. Размерът на щетите от наводненията у
нас, твърдеше тя, не предполагал предоставяне на помощ от ЕС. Това съждение
твърде напомня по човеколюбие схващането на един вицепрезидент на Световната
банка, позиция, която тя заемаше преди години. А човеколюбието на тази институция
оставя неизличими следи там, където е било проявено... Във в. “Нова Зора” има
достатъчно материали по темата... Затова и госпожа Георгиева предпочете да се снима
с пострадали от стихийните бедствия в Хаити и Пакистан или с бежанци от Сирия, Ирак
и Африка. И не само че не издейства едно евро за родината си, ами призоваваше
бедните сънародници да даряват пари за пострадалите по белия свят... А как да оценим
съвета й за подобряване на генофонда чрез бежанци от Сирия?!

Г-жа Кристалина Георгиева наскоро стана комисар по бюджета и зам.-председател
на Еврокомисията. Тя бе категоричният избор на председателя Жан Клод Юнкер.
Може да се каже също, че това е едно още по-категорично и мощно признание за
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възпитаничката на ВИИ “Карл Маркс”, където е защитила и доцентура. И както се
казва, дотук с българската идеологическа нишка... По-нататък ще се разгръща “пъте
ката”
на
Трансатлантическото споразумение
.

Очакваме други видни политически дейци да парадират с „предизвикателството кофа с
лед
” в хода на
предизборната кампания (ако не застудее прекалено все пак). Или да даряват пари, но
не своите!, включително за ремонт на джамии и църкви, та белким за пореден път
успеят да мотивират електората, а и бога. Има и културни проекти – построяване на „
хиляди опери, театри и спортни зали
”; завършване на магистрали, тунели, надлези и пр. в напълно или частично обезлюдени
региони.
Похвално!

Що се отнася до кампанията за борба с болестта ALS, вече се появиха съмнения за
злоупотреби с човешкото състрадание. „Къде ще отидат парите от кампанията за
подпомагане на децата, болни от ALS
?”, попита
с едро заглавие в. „Миллиет” на 6 септември, и отговаря - „
стана ясно, че значителна част от събраните пари са отишли за заплати на работещите в
обединението ALS
”. Демократично, хуманно и особено полезно, както се вижда. Според публикуваната
във вестника информация, от събраните в хода на ALS-кампанията 90 млн. долара, само
5 милиона са били заделени за семействата на болните от ALS деца. 27 % са отишли за
финансиране на научни изследвания, докато за „
информиране на обществеността и професионално обучение
” били предвидени цели 32 %. Почти 14 % от събраната сума останала за болните, и за
публични услуги, а 7 % - за заплати на ръководството на обединението ALS. Но и този
процент е достатъчен, понеже
отговорникът по финансовите въпроси годишно получава 201 260 долара, а
отговорникът за публичната политика – 182 862 долара.

Казано иначе, цялата пара отива в свирката.

Кампанията ALS се превърна в средство за доста охолно препитание на някои
чиновници. За едни – кофи с ледена вода; за други – топли заплати в долари!
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Дарявайте, граждани! Вашите пари ще бъдат изхарчени „
по предназначение
”. На мошениците, които с нищо не се различават от нашенските телефонни измамници,
не им пука, че така подкопават
фундамента на човешкото общество - солидарността с хората в беда
.

Политическите шмекери успяха да изпразнят от съдържание понятия като свобода,
демокрация, човешки права, справедливост и морал, сега остава да се омаскари и
благотворителността. Първо, парадират с мизерни за възможностите им дарения; и
второ, ограбват събраните от залъка на сиромасите пари.

Една латинска поговорка гласи: „Престорената скромност е двойна разпуснатост”.

И с престорената благотворителност е така: хора като Соломон Паси, Цветан Цветанов,
Цветан Василев и други май наистина ще ни “излекуват” и от алтруизма...
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