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ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ БР. 18

Проучванията показват, че финансовите кризи и при възхода на фашизма след
Първата световна война и сега рязко увеличават стачките, бунтовете,
антиправителствените демонстрации, уличните протести. Като цяло техният брой се
утроява в сравнение с предишни периоди. (6)

Второ. Тероризъм и нарастваща вълна от държавно и недържавно насилие, войни за
преразпределение на сфери на влияние. Американският президент Джордж Буш каза,
че основен враг днес е тероризмът, Обама каза същото наскоро, но в същото време
имаме действията на САЩ, в резултат на които през последните години милиони хора са
невинно убити, обявявани като колатерални загуби, а броят на бежанците през 2015 г.
стига близо 60 млн. души. Вървят войни за преразпределение на сфери на влияние,
които водят до масови убийства и геноцид.

Трето. Възход на евроскептици и национализми. Откриването в исляма, християнството
в една или друга култура, нация, и пр. причините на проблема и действия по тяхното
ликвидиране или ограничаване.
Нарастващото неравенство и
социално-икономически те противоречия се осъзнават не непосредствено в
политическа и икономическа форма, а чрез религиозни, етнически, расови
противопоставяния.

Четвърто. Отново имаме криза на либералната демокрация, олигархизация и преход
към неолиберални демокрации.
Екип от учени от
Принстънския университет вече направиха изследване, след което заявиха, че САЩ са
олигархия. (7) Нараства поляризацията на партийните системи и обществата.
Недоверието във водещата институция на либералната демокрация, каквато е
парламентът, от САЩ до България, е между 8 и 10 %. Нараства недоверието към
държавата и нейните институции, от което се възползват десните за прехвърляне
власт към пазара, което се проявява във фрагментизация и разпад на предходни
партийни системи, криза на политическите партии, намаляване на тяхната членска маса
и твърдите ядра, гласуващи за тях.

Предходното ляво-дясно политическо пространство започна да се деформира при
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намаляващия суверенитет, традиционните политически идентичности да се размиват, а
обвиненията, че левите не са истински леви, а и десните не са предходните десни,
стават все по-чести.

Навсякъде с успех се ползват авторитарно-популистки вождове и партии в различни
версии като се почне от партията на Ердоган в Турция, тази на Бойко Борисов в
България, на Виктор Орбан в Унгария, на Качински в Полша, на серия от възхождащи
дясно радикални лидери в Западна Европа от Найджъл Фарадж във Великобритания
през Марин льо Пен във Франция до Доналд Тръмп в САЩ.

Кризата и на класическата пряка демокрация по времето на Платон и на
Ваймарската представителна демокрация е раждала стремеж към силна
централизация и авторитарен лидер начело. Точно това наблюдаваме в момента.

Разпадът на либералната демокрация намира израз в рязко понижаване на доверието
към съществуващите партии, политици, политически системи и възход на популистки
лидери, обединяващи масите чрез засилване на структурите на сигурност и образа на
врага – в различни версии. Те засилват ролята на държавата и сигурността –
физическа и социална, претендират да връщат суверенитет и отслабват чуждата
зависимост, увеличават контрола върху идеологическите апарати, реализират успешен
пи-ар.

Пето. Дясно радикалните и неофашистки сили са враждебни към марксизма,
либерализма и умерения консерватизъм, макар че вземат елементи от всеки от тях.
Можем да видим социални елементи и антиимпериалистическо говорене, с което
изглеждат като че ли леви. Призовават към превъзходството на едни и недостатъците
на други минали религиозни, етнически, национални идентичности като консерваторите.
Държат на частната собственост като либералите и всичко това може да прикрива
тяхната същност, да обърква масите и да им осигурява нарастващо количество
последователи.

Шесто. Отново антикомунизъм, който виждаме особено силно в разрушаването на
паметници и приемане на закони срещу комунизма в Украйна. Наскоро американското
списание „Каунтърпънч” отбеляза, че „
носталгията към антикомунизма добавя
сюрреалистичен елемент към примирението с възраждането на фашизма. Така човек
просто не може да се вълнува за нацисти, когато въображаемата съветска заплаха се
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задава отново на границите на НАТО...

Отново във въздуха на Европа имаме концентрация на хипнотизиращо, съблазняващо,
перверзно „зло”. То се носи от реакционния западен вятър, който духа от центровете на
двете страни на Атлантика.”
(8)

Седмо. Както през 30-те години на 20 век, отново имаме криза на Просвещението и на
универсалистките ценности и идеологии.
Изчезна вярата в бъдещето и
легитимацията на едно общество чрез бъдещето, доминиращата част от
населението в държавите от капиталистическия център, както и в целия ЕС, смята,
че следващите поколения ше живеят по-зле от родителите си.
Заговори се за
„ново средновековие”
, свързано с връщане към религията и суеверията, с нарастваща легитимация на
властта и на властовите амбиции чрез съответни интерпретации на миналото.

В Украйна разделението в много отношения е между западна католическа и източна
православна част.
В Близкия изток върви ислямска версия на някогашната
Тридесетгодишна религиозна война в Европа между 1618 и 1648 г. Ако във времето,
което роди фашизма след Първата световна война
Освалд Шпенглер написа своята знаменита книга „Залезът на Европа”, то днес е
знаменателно, че се появи подобно също станало популярно съчинение – „Смъртта
на Запада” на Патрик Бюкенън.

И при раждането на класическия фашизъм, и при днешните проявления на неофашизма
имаме съпътстващата

нагласа за края на доминацията на държавите, които съставляват
капиталистическия център в продължение на няколко века
Осмо. Отново кризата ражда радикално дясно-популистки, вождистки партии и
движения, обединявани на националистическа или религиозна основа, както е с
“Ислямска държава”, а и редица такива партии и движения в Европа – от „Пегида”, през
“Националния фронт” във Франция до партията на Качински в Полша и „Златна зора” в
Гърция, Партията на свободата в Австрия. В цяла Европа и в САЩ имаме различни
форми на микрофашизъм и протофашизъм, проявяващи се чрез едно или друго
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движение, партия, политическа група, тип политика. Отново имаме засилващи се
антисемитски нагласи.

4. Кои са основните противоречия на сегашния глобализиран
неолиберален капитализъм, които раждат неофашизма?
Монополярният американизиран неолиберален глобализиран капитализъм в периода от
началото на 80-те години на 20 век до края на първото десетилетие на 21 век по
същество демонтира или ерозира в различна степен в различните страни основните
институции за успешно функциониране и стабилизиране на този капитализъм,
създадени в различни периоди преди това: (а) националната държава, чиито правни
основи са заложени през 1648 г.;
(б) либералната демокрация
, която придобива нарастваща значимост от 19 век насам;
(в) социалната държава
, каквато се оформя през 20 век до 70-те години. Това обаче засили хаоса и разпадните
процеси и нарастващите страхове на голямо количество хора –
страха, че ще останеш без работа, ще загубиш статуса си, ще бъдеш нападнат и
ограбен, ще бъдеш подслушван, ще бъдеш заклеймен и стигматизиран под
някаква форма, че не се вписваш в доминиращата идеологическа среда.
Така всъщност процесите, които раждат фашизъм са резултат на обективната логика
на развитие и на противоречията, породени от глобализирания и американизиран
неолиберален капитализъм.

Първо. Отново започна криза на глобалната хегемония, този път на САЩ. САЩ бяха
надминати по БВП по паритет на покупателната способност от Китай и започна битка,
от една страна, на САЩ за запазване на световната си хегемония, и от друга страна, от
страните, които започват да я оспорват. Завръща се геополитиката и политиките „
разделяй и владей”,
сблъскай противниците си.
Върви преразпределение на сферите на влияние и възможностите за извличане на
ресурси. Папата вече говори за Трета световна война, тя присъства в стотици
хиляди сайтове в интернет пространството.

Според други в момента сме в „нова студена война” на САЩ с Русия и Китай, която
обаче постепенно прераства в световна война, която се води на два фронта в момента –
в Украйна и Сирия, но тече и навсякъде другаде чрез действията на хиляди джихадисти
от Париж и Брюксел до Калифорния и Турция.

Въоръжените конфликти на Земята през 2014 г. са стрували около 14
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трилиона долара
което е 13,4 % от БВП на света. В сравнение с 2008 г., разходите за война са се
увеличили с 15,3 %. (9)

Второ. Имаме тенденция на засилваща се глобална икономическа криза. Смята се, че
бъдещите икономисти ще нарекат нашето десетилетие „Дългата депресия” (10), а да си
спомним, че „Голямата депресия” през 1929-1933 г. беше акушерка на фашизма.

Външно причините на кризата сега не са по-различни – ограниченост на агрегатното
търсене, резултат на съчетаването на нарастващо неравенство, ограничаващо
потребителските възможности на голямо количество хора, и политиката на фискални
ограничения от правителствата, страхуващи се, че увеличаването на бюджета ще
доведе до задлъжняване и фалит държавите. Капитализмът през 30-те години на 20
век се спаси, затваряйки се в границите на националните държави.
Дестабилизацията днес отново води към стремеж към укрепване на националната
държава като ключова институция, която стабилизира капитализма, създава
възможност за дългосрочни стратегии, което капиталът сам не може да осъществи,
води до сигурност на определени територии, което гарантира неговите печалби.

Трето.

Рязко нараства неравенството, засилва се експлоатацията на труда от
капитала
намаляването на необходимия за сметка на принадения труд, появата на глобална
олигархия в мащаби, каквито не познава историята.

Голяма част от световния капитал е в ръцете на от 1347 компании или едри
притежатели на акции, регистрирани в 26 държави. 4,35 % от всички икономически
играчи прибират 80 % от планетарната печалба.
Само 0,61 %, или като брой 737 от най-едрите акционери контролират 80 % от
производството и услугите в света. Нещо повече, едва 147 наистина топ
транснационални компании (ТНК) притежават 40 % от контрола върху всички други ТНК
в света чрез сложно преплетени взаимни притежания. (11)
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Изследване на Елке Хемскерк от Амстердамския университет установява, че

всичко на всичко само 16 души са хората в Европа, които образуват
мрежата на финансови и промишлени зависимости в европейския
бизнес
Те присъстват в управляващите органи и съвета на директорите на 67 фирми, които от
своя страна влизат в структура с 216 взаимовръзки между органите на управление на
различни компании. Тяхната дума по принцип има по-голяма тежест от тази
избраните от хората политици,
които имат ограничени
възможности за действия в сферата на икономиката. (12) Това води до трансформация
на либералната демокрация в олигархична маска на господството на най-богатата
транснационална буржоазия и предизвиква взрив от недоверие към съществуващите
партии и институции.

Добре характеризира този процес Славой Жижек дори със заглавието на една своя
статия във „Файненшъл таймс” – „Капитализмът се освободи от оковите на
демокрацията”
(13).

Четвърто. Тази глобална олигархична система е в нарастваща степен несигурна и води
до недоверие в съществуващите институции и обръщане към предходното спасение от
несигурността, каквото от времето след Тридесетгодишната война в Европа между 1618
и 1648 г. е националната държава.
Затова в ЕС имаме евроскептицизъм,
възход на национализмите, призиви за завръщане към силните национални
държави и регионални блокове,
наред с
появата на симптоми, които постепенно водят до деглобализация и постглобализация,
свързана с разделянето на света на блокове на влияние.

Пето. Фашизмът и нацизмът в Европа трансформираха тежките противоречия през
20-те и началото на 30-те години в расови и националистически конфликти. Днес
наблюдаваме подобна тенденция на трансформация на изострящите се
социално-икономически неравенства и противопоставяния в религиозни, етнически,
националистически, цивилизационни конфликти.
Бунтовете във Фергюсън в
САЩ показаха завръщане на расовите противопоставяния и дистанции,
които днес са подобни на тези през 50-те години на 20 век, но зад тях стоят
социално-икономически неравенства –
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в САЩ доходите на едно черно семейство са средно около 60 % от доходите на
едно бяло семейство, а притежаваната средно от едно черно домакинство лична
собственост се равнява едва на 5 % от това, което притежава едно бяло семейство.
(14)

Ставащото в Близкия изток демонстрира трансформация на социално-икономическите
конфликти в конфликти с религиозни каузи, в ислямофобия и християнофобия. Класов
ият враг е възприет в превърната форма чрез възприятията на религиозен враг.
Там взаимно се убиват хиляди мюсюлмани, но и мюсюлмани колят християни и палят
християнски паметници, в Западна Европа расте ислямофобията. Западът изтрепа или
стана предпоставка за смъртта на стотици хиляди мюсюлмани в Близкия изток, което
обаче не можеше да не роди негативна вълна спрямо него. Във всеки случай в едно
общество на всеобщ релативизъм и рухване на всички ценности ислямът и
цивилизационните идентичности се превръщат в каузи, чрез които да се мобилизира
голямо количество хора в името на нещо, за което можеш да дадеш и живота си.

Шесто. Социалната база на новопоявяващите се популистки, авторитарни,
националистически, фашизоидни сили са губещите в условията на глобализация
социални групи в различните общества –

работническата класа, превръщаща се в прекариат и конкурирана от
имигрантите
декласирани слоеве, големи части от средната класа, чиито доходи падат и се чувстват
заплашени и в нарастваща степен маргинализирани.

Колкото по-несигурна, стресирана и страхуваща се за бъдещето си е голямата част
от обществото, толкова по-благоприятна е социалнопсихологическата среда за
появата на вожд с претенции за спасител, който популистки да овладее властта.

Седмо. Ако важен комуникационен инструмент за възхода на фашизма през 20-те и
30-те години на 20 век е радиото, то днес това стават дигиталните мрежи, независимо
дали както при ислямофашизма и неговото привличане на хора от десетки държави,
така и за Андреш Брайвик в Норвегия, извършил масово убийство на 22 юли 2011 г.

На мястото на някогашния фашизъм на масовото индстриално
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общество идва дигиталният фашизъм на Биг Брадър
при който всеки и всичко може да бъде контролирано, записвано, подслушвано,
санкционирано. Различни американски агенции вече контролират всекидневно така
стотици милиони хора в различни страни, и то в мащаби, които са били технически
недостижими за Хитлерова Германия

Отново както преди Втората световна война, имаме конкуриращи се сили и блокове с
променяща се геометрия и както през 30-те години на 20 век САЩ и Западна Европа се
опитваха да насочат Хитлер срещу СССР и подпомагаха и подтикваха неговата поява,
сега имаме такава тенденция на въвличане на Русия във война с „Ислямска държава” с
надежда тази война да с пренесе на нейна територия. Ускорено върви въоръжаване
на армиите с най-модерни оръжия, води се мощна пропагандна битка, върви нова
студена война, различни форми на хибридни войни и горещи войни, този път в
Близкия изток,
където под
различни форми са замесени над 80 държави, а последствията от това в различна
степен се отразяват в една или друга степен върху целия свят.

5. Сценарии за бъдещето на неофашизма
Според американското списание „Нешънъл интрист” възможни са два сценария, при
които неофашистки сили да заемат водещо място в различни европейски страни. (15)

Първият сценарий би могъл да се реализира при нова, по-силна финансова криза,
водеща към колапс глобалната капиталистическа икономика. Ако не се увеличат рязко
регулациите върху финансовия сектор, това остава открита възможност. В момента се
засилват апокалиптичните прогнози за финансовите пазари. Кризата ще доведе
най-вероятно до рязко увеличаване на центробежните процеси в ЕС, засилващ се
национализъм, особено ако с крушение на банките и икономически колапс рязко скочи
безработицата, водеща до масово недоволство и безпорядък, при които сега системни
партийни обединения от дясно като Европейската народна партия, и от ляво Партията
на европейските социалисти не успеят да създадат жизнеспособна противодействаща
коалиция. Това може да доведе до тотално разочарование от „старите партии” и „старит
е политици
” и търсене на изкупителни жертви. Такива коалиции вече съществуват както на
равнище Европарламент, така и в най-голямата и силна държава в ЕС, каквато е
Германия. Проблемът е няма ли в крайна сметка това да доведе до изчерпването
тотално на доверието към участниците в тези коалиции.
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Втори възможен сценарий е серия от големи терористични атаки от ислямски
терористи, евентуално с „мръсни” ядрени бомби в европейски градове, в контекста
на нарастващите страхове и истерия от вълната от имигранти, което може да създаде
тежка политическа криза и вълна на враждебност срещу всички мюсюлмани, живеещи в
Европа и вслушване в гласа на радикално десни популистки партии.
Събитията в Кьолн и редица други европейски градове в началото на 2016 г.
скокообразно започнаха да променят общественото мнение в развитите западни
страни и да увеличават скоростта на придвижване на масовата психика надясно.

В своята геополитическа прогноза за периода 2015-2025 г. агенция „Стратфор” изтъква,
че много голямата фрагментация на Европа на над 50 държави и особеностите на
демографията създават съмнения, че нейните институции ще оцелеят и главната
тенденция ще бъде към нарастващ национализъм, движен от разнородни икономически,
социални и културни сили. Ще продължи възходът на евроскептични партии и
делегитимацията на досегашните системни партии, ще се увеличава популярността
на сепаратистки партии и на национализма.
Ще се завърне
националната държава като основен фактор на континента, ще се появят различни
протекционистки режими, свързани с капиталовите и трудови пазари. Ще се засили
контролът върху движението на чужденци през границите.
Германия ще започне да упада, това ще породи нарастваща социална и
политическа криза в нея и през следващите десет години нейното влияние в
Европа ще отслабне.
Вътрешноевропейските отношения ще бъдат в нарастваща степен нестабилни и
непредсказуеми, все повече ЕС ще се разделя на печеливши и губещи от европейската
интеграция, което ще се проявява в допълнителна периферизация на Южна Европа и
на балканските държави.
Най-засегнати ще бъдат бившите социалистически държави от Централна и
Източна Европа, където страховете ще избутват на преден план радикални сили.
Централизацията, авторитарността и национализма в Китай също ще търпят възход.
(16)

В България и на Балканите предпоставките за това са по-големи, в
резултат на по няколко групи причини:
(а) наличието на голяма маса маргинални, декласирани, лумпенизирани хора, както в
Германия през 30-те години, изпитващи недоверие към институциите и управляващите
ги – неслучайно броят на икономическите имигранти и бежанци от Балканите към
Западна Европа са относително по-големи отколкото от всяка друга част на континента;
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(б) последиците и травмите от кървавата война през 90-те години на 20 век, в която
загинаха около половин милион души и броят на държавите на полуострова се удвои,
като всяка от тях се опитва агресивно да пренаписва историята си и да изгражда
идентичност, противопоставяйки се на останалите; това е свързано с неефективни
институции, с висока степен на недоверие от страна на масите и навсякъде външно
формалната либерална демокрация е изтикала напред популистки партии и лидери,
традиционната левица е в криза, губеща влияние;

(в) по данни на Европол и други аналитични центрове най-много чуждестранни бойци
на човек от населението, сражаващи се за „Ислямска държава” са от Балканите и
тяхното завръщане рязко увеличава опасността от терористични актове и изисква
увеличаване на силата на структурите за сигурност;

(г) през Балканите минава бежанската вълна от стотици хиляди хора и това
естествено създава стремежът на държавите да се затворят да капсулират;

(д) според прогнозата на „Стратфор” до края на 2025 г. Турция ще се оформи
окончателно като водеща регионална сила, влияеща върху процесите в околните
страни. С фрагментирането на ЕС и отслабване на отделните икономики в него тя ще
увеличи своето присъствие на Балканите. Това вече се вижда в контекста на
изхвърлянето от ДПС на Лютви Местан и мощната подкрепа, която имаше той от
турския посланик, консули, премиер, опитващи се да чрез него да въздействат върху
българската политика. Вижда се и от поставянето под финансов и политичски контрол
от страна на турския Диянет на българското мюфтийство, от политиките на
реислямизация на преди това секуларизираните български турци.

Всички тези процеси ще изострят страховете и конфликтите в тях на Балканите като
цяло, ще засилват недоверието между етноси и религиозни групи, ще поляризират
политическите пространства, ще създава националистически реакции и вероятно нови
конфликти.
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