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Увод

В края на деветнайсети и началото на двайсети век 
много хора гледат с насмешка на мечтата на велоси-
педните механици братя Райт да полетят с моторен ле-
тателен апарат, по-тежък от въздуха. Смятат ги за опор-
тюнисти, странни особняци, гонещи вятърни мелници. 
Мечтатели, които не живеят в реалността, а в някакви 
измислени утопии. Един век по-късно обаче едва ли 
бихме могли да си представим света без същата тази 
осъществена мечта на братя Райт. Те, както и много 
други като тях, са революционери – хора, които трай-
но и качествено променят начина, по който мислим и 
живеем в дадена сфера, била тя технологии, култура, 
изкуство или социално-икономическото и политическо-
то устройство на обществото като цяло. Братя Райт, 
Коперник, Галилео Галилей, Леонардо да Винчи, Васил 
Левски, Христо Ботев, Мартин Лутър Кинг... Едва ли мо-
жем да си представим развитието на човечеството без 
тези хора и без хилядите други, чиито имена не знаем, 
но които са ни помогнали да преодолеем толкова много 
несправедливости и проблеми в стремежа си да бъдем 
по-човечни и да се развиваме.

За съжаление днес този стремеж се сблъсква със 
заобикалящата ни реалност, която всеки ден неумоли-
мо ни показва, че за да оцелеем, трябва да сме ал-
чни, да сме готови да излъжем другия и да спечелим 
на негов гръб. Но наистина ли искаме да сме такива? 
Наистина ли алчността, користолюбието, завистта са 
нещата, които ни носят удовлетворение и които искаме 
да предадем като ценности на децата ни?

Живеем във високотехнологично общество, което 
може да задоволи нуждите на всички ни и да ни ос-
тави достатъчно време и ресурси да мечтаем и да ре-
ализираме мечтите си, но вместо това доминиращите 
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ценности и система ни задължават да се впуснем в 
неспирното състезание, което в крайна сметка изто-
щава и унищожава всички ни, заедно с родния ни дом 
– Земята. Може би имаме нужда от нови ценности, от-
говарящи на технологичния и умствен прогрес, който 
сме постигнали през изминалите хилядолетия. А може 
би тези ценности всъщност са били винаги в нас още 
от зората на хомо сапиенса и просто сме ги забрави-
ли, докато сме се състезавали така безспирно, сами 
не знаейки за какво и защо. А може би всички онези 
революционери от изминалите епохи са ни подсказва-
ли именно това – че светът се променя и че заедно с 
него трябва да се променяме и ние, да преоткрием и 
запазим това, което ни прави хора.

Настоящата книга е част от един много по-голям про-
ект, чиято цел не е да даде единственото решение на 
проблемите ни, а да ни накара да се огледаме около 
нас, да се запитаме „Това ли е светът, в който искам да 
живея? Това ли е светът, в който искам да живеят деца-
та ми?“ и намирайки заедно отговорите, да продължим 
стремежа на онези преди нас да оставим нещо истин-
ско, красиво, справедливо и добро за всички ни.

Живеем в преломни времена, в които една икономи-
ческа теория се превърна в тотална идеология, домини-
раща всички сфери на нашия живот. Идеология, твърдя-
ща, че тя е перфектната, че тя е краят на историята, че 
може да осигури благоденствие и щастие за човечество-
то и че границата на възможностите на човешкия креа-
тивен потенциал и социална организация са достигнати. 
Но вече знаем, че това не е вярно. Осъзнаваме, че няма 
нищо перфектно, идеално и вечно, че еволюционното 
развитие (а също и революционното такова) не спират 
своя ход и рано или късно определени икономически и 
социални отношения и институции стават остарели и не-
нужни, като на тяхно място идват нови, които също като 
предшестващите ги не са съвършени, но поне могат да 
бъдат една крачка по-напред и отразяват актуалното 
състояние на обществото и отношенията ни в него.
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Книгата, която държите в ръцете си, е разделена 
на три части. Първата част ще ни накара да отправим 
„поглед около нас“ и да се вгледаме във всички онези 
проблеми, които всеки вижда около себе си всекиднев-
но, и в техните корени – докато отива на работа или 
на училище, докато разговаря с колегите и съучениците 
си, докато се разхожда и се прибира вкъщи.

Тази част започва с два текста („И нека бъдат паза-
ри: евангелистките корени на икономиката“ от Гордън 
Бигелоу и „Лексусът и маслиновото дърво“ – ревизира-
на. Митове и факти за глобализацията“ от Ха-Жун Чанг), 
чиято цел е да изследват корените на икономическата 
система, която толкова безрезервно приехме като без-
условна истина след промените през 89-а година. Всеки 
от нас си казва, че проблемите в наши дни в България 
са поради криворазбраната гангстерска пазарна иконо-
мика, която сами сме си създали. Но дали пък пазар-
ната икономика изначално не е именно такава – алчна, 
мафиотска, нехуманна?

Следващите четири текста („Криминализирането на 
бедността и възходът на неолиберализма“ от Лоик Ва-
кан, „Капитализъм на бедствията: новата икономика 
на катастрофите“ от Наоми Клайн, „Глобализацията на 
бедността“ от Мишел Шосудовски и „Хората срещу Им-
перията“ от Арундати Рой) разглеждат един до болка 
познат проблем – бедността, нейните корени, как съ-
временната държава се преструва, че се справя с него, 
как бедността продължава да има колосални глобални 
размери не само в развиващите се, но и в развити-
те страни. През последните 20 години сме научени да 
мислим, че бедността е проблем на развиващите се 
страни и че ако се приобщим към развития Запад, тя 
неминуемо ще изчезне. Тези текстове обаче показват, 
че бедността съществува и се увеличава дори и на За-
пад, увеличава се из целия свят и ролята на държавата 
през последните 30 години вече не е да се бори с бед-
ността, а да се бори срещу бедните, изолирайки ги от 
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обществото и обричайки ги на бавна смърт и забрава 
– проблеми, които виждаме с очите си при всяко след-
ващо българско правителство.

„Отвъд парламентаризма, отвъд партиите?“, чийто 
автор съм аз, цели да анализира представителната де-
мокрация, в която и самите ние живеем и действаме 
всеки ден, нейните корени и проблеми. Оплакваме се 
от партиите ни, от политиците ни и се надяваме, че 
следващите след тях ще бъдат по-добри, ще се грижат 
повече за хората, ще решат проблемите ни с твърда 
ръка, но не си отговаряме на може би най-основния въ-
прос – възможно ли е изобщо да бъдат такива, дава ли 
им тази политическа система каквито и да е средства 
и възможности да бъдат човечни? Може би, ако успе-
ем да си отговорим на тези въпроси, ще знаем дали и 
защо да (не) гласуваме на следващите парламентарни 
и президентски избори в България.

Предпоследният текст в тази част е от Славой Жи-
жек и е озаглавен „Никой не трябва да бъде зъл“. Този 
текст обръща вниманието ни към филантропите и техни-
те благотворителни сдружения и фондации, които през 
изминалите няколко години започнаха да заемат тол-
кова голямо място в сектора на неправителствените 
организации. Различни отворени общества, екологични 
кампании на мобилни оператори за неполучаване на 
хартиени фактури и връщане на стари мобилни апа-
рати, часове на Земята, магазини и продукти за здра-
вословно хранене – всички сме чували за тях и сме 
ги виждали. Но кои са хората зад тях? Наистина ли 
мотивите им са чисто хуманни или искат да прикрият 
гузната си съвест, или пък може би се стремят да из-
градят позитивен имидж, неотговарящ по никакъв начин 
на истинската им същност? Защо въпреки всички тези 
благотворителни фондации и кампании, все още има 
деца, умиращи от глад? Това не показва ли, че има 
нещо изначално погрешно в този механизъм?

Последният текст в частта „Поглед около нас“ отново 
е от Наоми Клайн и е озаглавен „Всевиждащото око на 
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Китай“. Той ще насочи погледа ни към потенциалното и 
много вероятно мрачно бъдеще, чиито обезпокоител-
ни симптоми вече виждаме дори и у нас – камери по 
улиците и в университетите, биометрични данни в пас-
портите ни, следене на интернет-кореспонденцията ни 
от МВР. Дали това е само български експеримент или 
е част от глобалното отнемане на демократичните ни 
свободи? Дали така мечтаната преди 20 години демо-
крация не се изражда в поредния тоталитарен режим, 
който контролира всички ни и най-вече онези, които 
искат по-хуманен и справедлив свят?

Втората част на настоящата книга отправя „поглед в 
бъдещето“, онова справедливо бъдеще, по което всички 
толкова много копнеем вече десетилетия. Тази част не 
дава една-единствена рецепта, една-единствена идеоло-
гия, наложена ни отгоре. Предложената проблематика в 
тази част от книгата разглежда различни алтернативи, 
както минали (централизирано планирания социализъм 
от миналото, представен и критикуван в „Пътища към 
освобождението от капитализма“ от Крис Спанос), така 
и бъдещи („ПарЕкон“ на Майкъл Албърт, „Икономика на 
даровете“ от Дейвид Грийбър, „Всеобщата демокрация“ 
на Такис Фотопулос, „Автономната политика“ от Езеки-
ел Адамовски и „Поликултурализмът“ от Джъстин По-
дур). Целта на всички тези текстове е да ни покажат, да 
разработят и развият визии или идеи за нашия бъдещ 
живот в едно свободно, устойчиво общество. Какви 
ценности искаме в икономиката, политиката и обще-
ството ни – алчност и егоизъм или справедливост, вза-
имопомощ, хуманност и грижа за тези около нас и след 
нас. Какви институции искаме – добре познатото ни от 
времената на Източния съветски блок централизирано 
планиране с неотговорни пред никого партийни функ-
ционери или нещо ново и различно, в което самите ние 
да решаваме от какво имаме нужда, а не да оставяме 
на невидимата и явно несъществуваща ръка на пазара 
да диктува сребролюбивите си правила.

Последната трета част на книгата показва „стъпките 
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в бъдещето“, които някои от нас вече правят, опитвайки 
се да реализират мечтите си. Ако не желаем да рабо-
тим за алчни шефове, които ни осигуряват на мини-
мална заплата, карат ни да работим извънредно извън 
работно време без заплащане и се отнасят с нас като 
с роби, може би има какво да научим от историите на 
Дъ НюСтандарт, ФАСИНПАТ и Радикъл Руутс. Ако не 
се надяваме на поредния спасител, създал еднолична 
партия от нищото, а мечтаем сами да вземаме важните 
за живота ни решения, то опитът на асамблеите в Ар-
жентина може би ще ни покаже как да си върнем демо-
крацията. Ако искаме да действаме тук, сега, в нашия 
град, в България, може би някой вече го прави, както 
ще научим от разказа за Фрий Фестовете.

Текстовете в тази книга не са истина от последна ин-
станция. Те се стремят да повдигнат дискусия за нашето 
настояще и бъдеще, за нашето оцеляване и развитие; 
да покажат, че неолибералната мантра „Няма никаква 
алтернатива“ е лъжа.

Тази лъжлива мантра е повтаряна вече толкова де-
сетилетия по същия начин, по който физиците-астроно-
ми през Средновековието са повтаряли, че Земята е 
център на Слънчевата система и Вселената. Историята 
и фактите обаче са показали, че те грешат, така както 
тоталната криза, в която живеем, доказва, че адептите 
на капитализма и пазарната икономика също грешат. 
За разлика от физиците и всички останали учени обаче, 
икономистите не са мотивирани от научния интерес да 
разберат и обяснят по-добре реалния свят, а от идеята 
да оправдаят и легитимират наложилата се система, 
носеща им материална изгода. Но също както физиката 
и астрономията, ако икономиката смята себе си за нау-
ка, то тя е длъжна да еволюира и да отхвърли грешните 
теории, така както го прави всяка друга наука. Дока-
заната грешка трябва да се празнува, защото тя издига 
човек до ново ниво на познание, разширява възгледите.

Така например според изследване на един нов, алтерна-



11

тивен дял в икономиката, наречен бихейвиористична ико-
номика, съществуват само две групи хора, които действат 
като рационални икономически агенти, максимизиращи 
полезността си – едната са самите икономисти, а другата 
са психопатите. Идеята за рационалния икономически аг-
ент е фундаментална в капитализма и този тип поведение 
се приписва на абсолютно всички хора. Само този пример 
е достатъчен, за да даде бегла представа колко грешна е 
идеологията, която доминира света, в който живеем.

И също както Католическата църква през Средновеко-
вието, днес икономиката е онзи дял от човешкото позна-
ние, който спира прогреса, отхвърляйки очевидни истини, 
отнемайки достойнството, бъдещето и живота на толкова 
много хора в името на охолството за малцина, смятащи 
се за богоизбрани.

Но също както Средновековието, капитализмът не може 
да бъде вечен. Време е той да отстъпи място на мечтите 
и идеите за един достоен, справедлив и хуманен свят – за 
живот след капитализма.

Петър Пан
проект „Живот след капитализма“
http://www.lifeaftercapitalism.info
contact@lifeaftercapitalism.info

София, май-август 2010 г.





поГЛеД окоЛо НаС

И какво да правиш, ако се окажеш сам в су-
пермаркет, пълен със зомбита? Първата и най-
важна стъпка е да се пробудиш от шока в от-
кровението, че именно ти си от малцината, 
които са придобили, или имат вродена, имунна 
защита срещу заразата и поради това носят 
отговорност за опазването и продължението 
на човечността.
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Гордън Бигелоу

и нека бъдат пазари: евангелистките 
корени на икономиката

Икономическата наука – в сеансите на популярните 
є аватари в медиата и политиката – е космологията 
и теодицеята на съвременната ни култура. Повече от 
самата религия, повече от литературата, повече от ка-
белната телевизия, икономиката е тази, която предлага 
доминиращия наратив на сътворението в нашето об-
щество, обрисувайки отношението на всеки от нас към 
вселената, която обитаваме, отношението на човешките 
същества към Бога. И историята, която се разказва, е 
изумителна. В нея огромното множество от непознати 
индивиди – всеки сам за себе си, всеки в еднолична 
борба – въпреки всичко са обвързани заедно в една 
красива и естествена подредба на битието: Пазарът. 
Това разбиране на пазарите – не като артефакти на чо-
вешката цивилизация, а като природен феномен – сега 
служи като безспорна база за почти всеки политически 
или социален дискурс. Макар че сливането и окрупня-
ването на медийни компании започна да води до мо-
нополизъм върху обществената информация, собстве-
ническите ограничения върху тези компании не бяха 
засилени, а отслабени, защото „пазарът“ щял да наложи 
собствените си естествени граници на растежа. Кога-
то корпоративните счетоводни стандарти имаха нужда 
от поправки през 90-те, такива мерки бяха отхвърлени, 
защото щели да внесат смущения в „пазарните сили“. 
Системата за социални осигуровки може скоро да пад-
не жертва на същата непреодолима аргументация.

Проблемът е, че историята, разказвана от икономи-
ческата наука, просто не се връзва с реалността. Това 
може да бъде видяно достатъчно ясно в последните 
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скандални примери за провали в пазарния начин на 
мислене – как медийните гиганти продължават да рас-
тат или как нееднозначните наредби за корпоративно 
счетоводство унищожават безбройни милиони от лични 
инвестиции. Но официалната икономика се проваля и 
на едно по-фундаментално ниво: в начина, по който 
моделира базовото човешко поведение. Централната 
предпоставка на стандартната икономика е, че хората 
фундаментално са индивидуалистични, а не социални 
животни. Теорията гласи, че всеки икономически избор 
е проява на автентичен и неопосредствен личен инте-
рес, рационален израз на това, което сме и искаме в 
живота. Но в действителност дори чисто „икономиче-
ските“ ни избори не са направени на базата на чисто 
автономна самоличност; всичките ни избори са родени 
от слоеве преживявания в контакт с други хора. Това, 
което е напълно отсъстващо от икономическия възглед 
за съвременния живот, е разбирането за социалния 
свят.

Това беше именно диагнозата, поставена преди пет 
години от група френски студенти по икономика, кои-
то публикуваха дисидентското си мнение в отворено 
писмо, което вдигна известен шум в световната пре-
са. В писмото студентите обявиха, че икономическата 
теория, преподавана в курсовете им, е безнадеждно 
несъстоятелна, затънала в собствения си частен модел 
на действителността. Те писаха:

„Ние искаме да излезем от въображаемите свето-
ве! Повечето от нас избраха да учат икономика, за 
да придобият по-дълбоко разбиране за икономическите 
феномени, с които гражданството се сблъсква днес. Но 
науката, която ни преподават, обикновено не отговаря 
на тези очаквания... Тези научни несъответствия, това 
незачитане на конкретните реалности, представляват 
огромен проблем за тези, които биха искали да са по-
лезни на икономическите и социални участници в обще-
ството.“

Икономическата наука е болна – твърдеше писмото, 
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– патологично дистанцирана от проблемите на истин-
ските пазари и истинските хора.

Студентите, които сложиха тази диагноза през 2000 г. 
бяха от най-престижната магистърска програма по ико-
номика във френската университетска система „Гранд 
екол“ и поради това тяхната аргументация не можеше 
да бъде лесно отхвърлена. Критиците, обвиняващи ико-
номистите, че са жреци на безполезна теория, обикно-
вено биват сами обвинени в глупост: че са неспособни 
да проумеят елегантния математически апарат, който 
доказва как работи теорията. Но математическите ак-
редитиви на тези студенти бяха безукорни. Най-добрите 
от новото поколение въставаха срещу тяхното обуче-
ние, така че пресата и публиката им обърнаха внима-
ние. Ортодоксалните икономисти контраатакуваха, пър-
во във Франция и след това международно. Десният 
глобалист Робърт Солоу написа свирепа уводна статия 
в „Льо Монд“, защитавайки стандартната икономическа 
теория. Спорът се проточи толкова много, че френският 
министър на образованието взе лично отношение.

Катедрите по икономика по света са пренаселени с 
един определен вид икономисти. В самата дисциплина 
ги наричат „неокласически“ икономисти, а научният им 
подход е развит през XIX век. Според неокласическата 
школа хората правят избор на базата на рационална 
сметка какво ще им е най-много от полза. Терминът за 
това е „максимизация на очакваната полза“. Теорията 
гласи, че всеки път, когато човек купува нещо, продава 
нещо, напуска работа или инвестира, той взема рацио-
нално решение какво ще бъде най-полезно за него, как-
во ще му донесе „максимална полза“. „Ползата“ може 
да е удоволствие („Кой от тези круизи на „Дисни“ ще 
ме направи най-щастлив?“), сигурност („Кой спестовен 
пенсионен план ще ми позволи да се пенсионирам под 
85-годишна възраст?“) или изкупление („Колко да пусна 
в дискоса след църковната служба?“). Ако си купиш нож 
„Гинсу“ в три часа през нощта, неокласическият иконо-
мист ще каже, че точно в този момент си преценил, че 

2.
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тази покупка ще оптимизира ресурсите ти. Неокласиче-
ската икономика е склонна да омаловажава значение-
то на човешките институции, заменяйки ги със система 
от парични потоци и борси, направлявани от вътрешно 
присъщо им равновесие. Обосновавайки се на вярата, 
че пазарите оперират по научно познаваем начин, тя 
ги разглежда като чудесни саморегулиращи се матема-
тически конструкции, като деликатни екосистеми, които 
най-добре да не бъдат закачани.

Ако усещате дъх на креационизъм около тази идея, 
то не е случайно. По времето, когато възниква поняти-
ето „икономика“, през 1870-те години, именно еванге-
листкото християнство най-много подтиква развитието 
на тази дисциплина към настоящата є научна самоубе-
деност.

Когато евангелисткото християнство първоначално 
се развива в мощно движение между 1800 и 1850 го-
дини, науката за богатството и търговията се нарича 
„политическа икономия“. Двете книги в центъра на това 
ново учение са „Богатството на народите“ (1776 г.) на 
Адам Смит и „Принципи на политическата икономия и 
данъчното облагане“ (1817 г.) на Дейвид Рикардо. Това 
е периодът на промишлената трансформация на Бри-
тания, време на бърз градски растеж и бързо проме-
нящи се пазари. Тези книги предлагат обяснения как 
обществата стават богати и как да останат такива. Те 
създават усещането, че забързаното темпо на градския 
живот и промишлените работилници могат да бъдат 
разбрани като част от програма, която съвременната 
история трябва да следва. Но след 1820 г. част от идеи-
те на Смит и Рикардо започват да стават неприемливи 
за растящата класа на търговци и инвеститори. Спо-
ред Смит стремежът към богатство е гротескова лична 
грешка и неразбиране на човешкото щастие. В първата 
си книга „Теория на моралните чувства“ (1759 г.) Смит 
твърди, че придобиването на пари не води до добро 
само по себе си; то изглежда привлекателно само по-
ради погрешното убеждение, че значителното имуще-
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ство предизвиква възхищение у другите. Смит приема 
алчността само защото той стига до заключението – 
една тема, която бива доразвита в „Богатството на на-
родите“, – че този ламтеж по „джунджурии и дрънкулки“ 
щял в крайна сметка да обогати обществото като цяло. 
Когато богатите купуват златни вилици за кисели крас-
тавички и плащат на слугите да се грижат за домашни-
те им пауни, от това печелят слугите и златарите. На 
тази съмнителна предпоставка Смит гради каузата си 
за свобода на търговията.

След 1820 г. и през 30-те тази теза става все по-
обезпокоителна за поддръжниците на свободната тър-
говия, които търсят в учението на политикономията не 
само тълкувание на бързите промени, но морално оп-
равдание за собственото им богатство и за нечуваните 
страдания, понасяни от новата индустриална беднота. 
Смит, който осмива личните богатства, не предлага 
особена утеха. В „Богатството на народите“ ловкият 
бизнесмен не е герой, а злочест свидетел. Книгата на 
Рикардо води до различни, но също обезпокоителни 
проблеми. Тръгвайки от основен анализ на печалбите 
от поземлена собственост, Рикардо стига до извода, 
че интересите на различните групи в една икономика 
– собственици, инвеститори, рентиери, работници – ще 
са винаги в конфликт едни с други. Доверието към Ри-
кардо сред капиталистите е безспорно: той не е фило-
соф като Адам Смит, а успешен борсов агент, който се 
пенсионира млад благодарение на натрупаните от него 
самия печалби. Но становището му за капитализма е, 
че хармоничното общество принадлежи на миналото: 
класовите противоречия са част от съвременния свят 
и благородната стара Англия на знатни земевладелци и 
селски стопани вече я няма.

Групата, най-възмутена от тези песимистични насоки 
в изводите на Смит и Рикардо, са евангелистите. Те са 
реформатори от средната класа, които искат да префа-
сонират протестантската доктрина. За тях е немислимо 
да приемат, че капитализмът води до класов конфликт, 
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защото това би означавало, че Бог е създал един свят 
на война със себе си. Евангелистите вярват в един Бог 
с провидение, който е построил логична и порядъчна 
вселена, и те виждат новата индустриална икономи-
ка като осъществяване на Божия план. Те вярват, че 
свободният пазар е идеално проектиран инструмент за 
награждаване на доброто християнско поведение и за 
наказание и унижение на непокаялите се.

В центъра на тази ранно-евангелистка доктрина е 
идеята за първородния грях: ние всички се раждаме 
опетнени от поквара и плътско желание и истинската 
цел на земния живот е изкуплението. Трудностите на 
икономическия живот – потта от тежкия труд, страхът от 
бедността, себеотричането на спестовността – са зем-
ни изпитания за греховност или добродетел. Макар че 
евангелистите вярват, че в крайна сметка спасението 
е възможно само чрез покръстване в тяхната вяра, те 
виждат болката на земния живот като средство за из-
купление на първородния грях. [1] Те са именно хората, 
които писатели като Дикенс ненавиждат. Екстремистите 
сред тях настояват за усмиряване на плътта и гълчат 
всеки, който търси удоволствие в храна, пиене или ве-
селба. Но най-важното е, че те разглеждат бедността 
като част от една божествена програма. Евангелисти-
те тълкуват душевните терзания на бедността и парич-
ния дълг и телесните страдания от глада и студа като 
естествени стимули, които ще пришпорят съвестта на 
грешниците. Те вярват, че страданието на бедните ще 
провокира разкаяние, просветление и в крайна сметка 
покръстване в евангелизма, което ще промени съдбата 
им. С други думи, бедните хора са бедни основателно и 
да им се помага да излязат от бедността, значи да се 
застрашат смъртните им души. Именно евангелистите 
започват да виждат богаташа бизнесмен като героична 
фигура, а богатството му като триумф на праведната 
воля. Борсовият агент, който за Адам Смит е подозри-
телен и донякъде чудат субект, е победоносен духовен 
водач за евангелистите от XIX век.
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След 1820 г. евангелистите са доминираща сила в 
британска икономическа политика. Както отбелязва 
Питър Грей в книгата си „Глад, земя и политика“, еван-
гелистките англиканци държат значителни позиции в 
правителството и налагат разбирането си за земния 
живот като средство за греховно изкупление по съвсем 
директен начин. Първото им крупно действие е демон-
тирането на старата енорийска система за помагане 
на бедните и възрастните – политическа битка, която 
завършва с Поправката на закона за бедните от 1834 г. 
Традиционно хора, които не могат да работят или да се 
издържат сами – включително сираците и инвалидите – 
били подпомагани от местните енорийски организации. 
Било е обща отговорност на църквата и държавата да 
предотвратяват гладуването и ненужното страдание на 
хора, които нямат начин да се изхранват сами.

Законът за бедните национализира и монополизира 
проблема за бедността. Той забранява парични плаща-
ния на който и да е беден гражданин и повелява, че 
единственият му изход е местният приют. Приютите ста-
ват сиропиталища, заведения за душевноболни, стар-
чески домове, обществени болници и фабрики за спо-
собните да работят. Протестите срещу условията в тези 
подобни на затвори институции – особено условията за 
деца – нарастват през 30-те. Но евангелистите не са 
изненадани да научат, че животът в приютите е ужасен. 
Тези ранни инициативи на религиозна основа разглеж-
дат бедността като божествено ратифициран план за 
разсрочен платеж за един греховен живот. Тази първа 
програма за борба с бедността в първата индустриал-
на икономика не е замислена да облекчава страдани-
ето, нито да намали броя на бедните деца в бъдещите 
поколения. Бедността не се разглежда като проблем 
за разрешаване. Тя е духовно състояние. Приютите не 
трябва да помагат на децата да се подготвят за живота; 
те трябва да спасят душите им.

Връщайки се два века назад към тези ранни аргу-
менти, става ясно, че идеологията на чистия свободен 
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пазар може да бъде логически устойчива, само ако е 
базирана на ревностно религиозно убеждение. Ина-
че съпътстващите я противоречия са наистина твърде 
силни. Предпоставката за отблъскващата програма за 
приютите е, че тя ще подтиква бедните към работа. Но 
тази програма също признава, че има множества хора, 
които са неспособни да работят или да си намерят 
работа. Базовото допускане тук е, че пазарът ще се 
погрижи сам за себе си и по този начин и за всички 
нас. Но в същото време програмата трябва да приеме 
и точно обратното допускане: че има много хора, ко-
ито пазарът не може да поеме, така че трябва да се 
намери някакъв начин те да бъдат изолирани. Пазарът 
е цялостно решение, но пазарът е частично решение 
– тези две съждения се утвърждават едновременно. И 
единственият начин да се обединят тези несъвместими 
възгледи е със скок през вярата.

Викторианските евангелисти имат сходен подход и 
към кризата в Ирландия между 1845 г. и 1850 г. – Го-
лемия глад, по-късно известен като „картофения глад“. 
След първите доклади за глада, администрацията на 
консерватора Робърт Пийл отговоря с програма за хра-
нителни помощи, внасяйки жълто царевично брашно от 
САЩ и продавайки го евтино на търговците на едро. 
По това време царевицата е непозната в Ирландия, 
но все пак се оказва евтин хранителен източник. През 
1846 г. обаче новото либерално правителство, оглавено 
от лорд Ръсел, идва на власт и бързо демонтира про-
грамата за подпомагане. Ръсел и повечето от неговия 
кабинет са ревностни евангелисти и виждат програмата 
за царевично брашно като изкуствена намеса в сво-
бодния пазар. Чарлз Тревелиан, заместник-министър на 
финансите, нарича програмата „чудовищна централиза-
ция“ и настоява, че тя просто ще направи хронични 
проблемите на ирландските бедняци. Тревелиан вижда 
икономиката, зависима от картофите, като резултат на 
ирландската назадничавост и самоугаждане. Тази кри-
за би дала възможност на ирландския народ да се из-
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купи. С подкрепата на Ръсел, Тревелиан спира достав-
ките на храна. Той твърди, че страхът от гладна смърт 
в крайна сметка ще бъде полезен за модернизацията 
на ирландското земеделие: това ще принуди бедните да 
изоставят земята, която вече не ги изхранва. Евтината 
работна ръка, която те ще предложат в градовете, ще 
стимулира индустриалното производство, а вече обез-
людените селски земи ще могат да се ползват за по-
доходоносното животновъдство. Той пише, че планът му 
ще „стимулира промишлеността на хората“ и „увеличи 
продуктивността на земята“.

Но няма никакъв производствен бум. Приблизително 
един милион души измират; втори милион емигрират. 
Населението на Ирландия спада с почти една четвърт 
в продължение на едно десетилетие. Това става една 
от най-поразителните илюстрации за неспособността 
на пазарите да се саморегулират. Когато правител-
ствените зърнени добавки спират и цените на храната 
се увеличават, частните благотворителности и приюти 
вече са безпомощни и семействата започват да мрат 
от глад край пътищата. Когато британското правител-
ство се доверява на естествения баланс на отворения 
пазар да сътвори най-добрия резултат, последствията 
са катастрофални. След Големия глад евангелистите 
като Тревелиан не изглеждат вече толкова умни и бла-
гочестиви; те изглеждат слепи за човешката реалност 
и безразсъдно жестоки. Тяхната марка политикономия, 
базирана на евангелистката доктрина, се оттегля в от-
стъпление и губи влияние.

Самата фраза „политическа икономия“ започва да 
намеква за жестоко незачитане на човешкото страда-
ние. Така че едно поколение по-късно, когато се надига 
следващата вълна на капиталистическо клакьорство, 
терминът „политикономия“ е просто захвърлен. Новата 
дисциплина е наречена „икономика“. Това, което вкарва 
политикономистите в беля едно поколение по-рано, е 
възприятието от общество, което масово чете Дикенс, 
че „политическата икономия“ се занимава най-вече с 
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политика – с налагането на една фанатична идеология 
на пазара. Икономиката от друга страна е конструира-
на като наука, като сфера на обективното познание 
с железни математически закони. Прекрояването на 
икономиката по мерките на физиката изолира новата 
дисциплина от каквото и да е подвеждане под отговор-
ност на нравствена или сантиментална основа. Уилям 
Стенли Джевънс защитава тази кауза през 1871 г., като 
сравнява „Икономическата теория“ с „учението на ста-
тическата механика“ (т. е. физиката) и твърди, че „За-
коните на размяната“ на пазара „наподобяват законите 
на равновесието“.

Сравнението с физиката е особено показателно. За-
коните на Нютоновата механика, както всички основни 
научни закони, зависят от допускането за идеални ус-
ловия – например равнина без триене. Формулирайки 
новата дисциплина като търсене на математически за-
кони, икономистите абстрахират техните собствени иде-
ални условия, които най-вече се базират на една крайно 
опростена представа за човешката същност. Това, което 
те приемат за „триене“, е по-голямата част от онова, ко-
ето ни прави човеци: взаимодействията ни един с друг 
и ирационалните ни желания. Днес ние често мислим 
за науката и религията като противоположности, но „на-
учният“ завой, направен от Джевънс и съратниците му, 
служи само да отстои светостта на вярата на еванге-
листките им предшественици. Евангелистите вярват, че 
пазарът е божествена система, управлявана от духовни 
закони. „Научните“ икономисти виждат пазара като ес-
тествена система, като принцип на равновесието, поро-
ден от балансирането на индивидуалните души.

Когато Том Дилей [водач на републиканското мно-
зинство в Конгреса на САЩ] или Майкъл Пауъл [бивш 
председател на Федералната комисия по комуникации-
те на САЩ] споменават „пазара“, те имат предвид това 
въображаемо място, където равновесието управлява, 
потребителите получават каквото искат и последиците 
са най-честни и спонтанно достигнати. Днес американ-
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ските политически дебати – и в Конгреса, и в пресата 
– протичат сякаш неокласическата теория на свободния 
пазар е неоспорима, потвърдена от науката и ръкопо-
ложена от Бог. Но пазарите не са спонтанни природни 
елементи; те са създания на човешката цивилизация, 
както ледените пързалки например. Някой десен „те-
оретик на комплексността“ ще ви каже, че коректната 
циркулация на кънкьори по пързалката, които избягват 
малките деца, внимателно нагаждайки скоростта и по-
соката си, е спонтанна естествена подредба, великолеп-
но фрактално изображение на човешката тоталност. Но 
тази закономерна, приятна за окото подредба върху ле-
дената пързалка произлиза от серия човешки действия 
и вмешателства: знакът на входа „пързаляй се вдясно“ 
или мениджърът, който изхвърля буйните тинейджъри. 
Икономиките съществуват, защото човешките същества 
ги създават. Да се претендира, че пазарите са продукт 
на закон от висш порядък, създадени от природата или 
Божията воля, води до легитимирането на един особено 
краен възглед за политиката и обществото.

Тъй като неокласическата теория се съсредоточа-
ва върху индивидуалната рационализация за дадено 
решение, тя не е склонна да обръща внимание вър-
ху въздействието на външни и социални фактори като 
рекламиране, образование, финансиране на проекта 
или лобиране. От гледна точка на ортодоксалния ико-
номист потребителското поведение е форма на съвър-
шено свободно себеизразяване. Обаче както всеки 
23-годишен рекламен стажант или всяко шестгодишно 
дете може да ви каже, купуването на продукти и ус-
луги не е следствие само на рационална обработка 
на информация. „Хепи мийл“ от „Макдоналдс“ не е за 
задоволяване на глада, а по-скоро за пластмасова-
та играчка. Къщата не е за подслон, тя е израз на 
„лайфстайл“. Автомобилът не е транспортно средство, а 
имидж прожектор. Диамантите не са украшения, „те са 
завинаги!“. Ние купуваме неща донякъде на базата на 
това, което сме; но също така вярваме, че купуването 
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на неща ни прави това, което сме, а и че би могло да 
ни направи други.

Критични гласове в икономиката правят такива ре-
кламации поне от времето на Торстейн Веблен – иконо-
мист от края на XIX век, най-вече известен с теорията 
си за „демонстративното разточителство“. В „Теория 
на безделната класа“ и серия есета Веблен показва, 
че закономерностите на консумация и труд най-вече 
следват границите, очертани от класа и култура. Нео-
класическите икономисти признават, че богатите поня-
кога купуват неща просто за престиж, обаче настояват, 
че обикновените хора при нормални обстоятелства ку-
пуват само това, което същностно желаят. Но Веблен 
вижда, че е невъзможно да разберем индивидуалните 
икономически избори, без да разбираме света, в който 
тези избори се правят.

Полезен, макар и смущаващ, е примерът, даден 
от антрополога Маршал Салинс, който в книгата си 
„Култура и практически разум“ отбелязва, че цялата 
структура на американското селско стопанство „би се 
променила моментално, ако ние ядяхме кучета“. Това, 
което Салинс има предвид, е, че непреодолимото со-
циално табу върху използването на домашни любимци 
като източник на протеини винаги ще обуславя потре-
бителския избор. Американските деца и младежи не 
решават поединично, че трябва за цял живот да опаз-
ват американските кучета от скотобойната. Този избор 
е направен за тях от историческия свят, в който те са 
родени. Те не са по-свободни да ядат кучета, отколко-
то са да носят дрехи от еленова кожа, когато играят 
баскетбол. Както икономистката Ан Мейхю неотдавна 
отбеляза, дори потребители от дъното на таблицата на 
приходи, без абсолютно никакви излишни средства, 
избират предметите от жизнена необходимост, съобра-
зявайки се с нормите и как техният избор ще бъде 
възприет от съседите, семейството и по-широкия со-
циален свят.

„Постаутистична икономика“ (ПАИ) е името, възпри-
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ето от тази малка група икономисти, които се надяват 
да отърват науката от неокласическия модел. Името 
отдава почит на френските студенти дисиденти, чийто 
манифест нарече стандартния икономически модел „ау-
тистичен“. Това е иронично точна, макар и леко обидна 
диагноза, която може да бъде поставена и на самия 
Homo economicus – икономическият актьор, въобразен 
от неокласическата теория, който прави смайващи из-
числения за „максимизация на очакваната полза“, въ-
преки че е напълно неспособен да общува със събрата 
си човек. Не всички икономисти от ПАИ отричат базо-
вите аксиоми на доминиращата неокласическа школа, 
но всички те приемат, че неокласическата теория е не-
състоятелна сама по себе си. С други думи, те прие-
мат, че икономиката трябва да започне да припознава 
социалното – това, което икономистът дисидент Едуард 
Фулбрук нарича „интерсубективност“ – и по този начин 
се откаже от претенциите си за научна пълнота.

Докато това стане, поколения студенти ще продължа-
ват да си създават непоправимо изкривени светогледи 
благодарение на основните курсове по икономика, чия-
то крайно дясна идеология се крие под научно намета-
ло. Първите евангелисти се бориха за свободния пазар, 
защото вярваха, че той ще насърчава добродетелно по-
ведение, но два века капитализъм ни научиха на един 
различен урок, и то многократно. Заплатата за греха 
е често – и това е добре известно – частен самолет и 
дяволски изгоден пакет акции. Заплатата за праведния 
нравствен избор е често 5,15 долара на час. Свобод-
ните пазари не поощряват обществените добродетели; 
те поощряват частния интерес. По този начин те не са 
нито „свободни“ (т. е. независими от човешко влияние), 
нито неизменно полезни в поощряване на свобода-
та. Пазарните тенденции не са истински индикатор за 
това, какво общество американците искат да създадат 
за децата си. Потребителското търсене – за строго ох-
ранявани къщи, разпръснати извънградия или флуорес-
центни пакети за захарна титрация, които минават за 
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детски храни – не отразява демократичен политически 
избор. Ако наистина икономиката е най-авторитетната 
версия на историята на дадено общество, то нашата е 
прочута като един лъжовен разказвач.

БеЛеЖки:

[1] Окончателният източник тук е майсторската кни-
га на Бойд Хилтън „The Age of Atonement: The Influence 
of Evangelicalism on Social and Economic Thought, 1785-
1865“. 

Статията е от Harper’s Magazine, май 2005 г.

Гордън Бигелоу преподава в колежа „Роудс“ в Мемфис. 
Той е автор на „Фикции, глад и възход на икономиката 
във викториански Британия и Ирландия“.
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Ха-Жун Чанг

„Лексусът и маслиновото дърво“
– ревизирана. митове и факти

за глобализацията*

Имало едно време един водещ производител на ав-
томобили в една развиваща се страна, който изнесъл 
първите си леки автомобили за САЩ. Дотогава малката 
компания произвеждала само калпави продукти – сла-
би копия на качествените продукти, произвеждани от 
богатите страни. Автомобилът не бил нищо кой знае 
колко сложно – просто евтин и много компактен (би 
могъл да бъде наречен „четири колела и пепелник“). Но 
това било важен момент за страната и нейните износи-
тели се чувствали горди.

За съжаление продуктът се провалил. Повечето хора 
смятали, че автомобилът изглеждал зле и разбиращите 
купувачи не били склонни да изхарчат много пари за 
семейна кола, която идвала от място, където се произ-
веждали само второкачествени продукти. Автомобилът 
трябвало да бъде изтеглен от американския пазар. Този 
провал довел до сериозни разисквания между гражда-
ните на въпросната страна.

Много от тях смятали, че компанията е трябвало да 
се придържа към първоначалния си бизнес на произ-
водство на прости текстилни машини. В крайна сметка 
най-голямата експортна стока на страната била коп-
рината. Ако компанията не можела да произведе до-
бри автомобили след 25 години опити, то в това няма-
ло бъдеще. Правителството дало на производителя на 
автомобили всички възможности за успех. Осигурило 

* Преводът е от Глава първа на книгата на Ха-Жун Чанг „Лошите 
самаряни. Митът за свободната търговия и тайната история на 
капитализма“. – Б. пр.
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високи печалби у дома чрез високи мита и драконов-
ски контрол над чуждите инвестиции в автомобилната 
индустрия. По-малко от десет години преди това дори 
дало държавни пари, за да спаси компанията от неиз-
бежен фалит. И така, спорели критиците, чуждите коли 
сега трябвало да бъдат пуснати свободно на вътрешния 
пазар и на чуждестранните автомобилопроизводители, 
които били изритани двайсет години по-рано, да им 
бъде позволено отново да отворят магазини.

Други не се съгласявали. Те твърдели, че никоя стра-
на не е стигнала далеч, без да развие „сериозни“ ин-
дустрии като автомобилостроенето. Те просто имали 
нужда от повече време, за да произведат автомобили, 
които удовлетворявали всички.

Годината била 1958, а държавата в интерес на исти-
ната – Япония. Компанията била „Тойота“, а автомобилът 
се казвал „Тойопет“. „Тойота“ стартирала като произво-
дител на текстилни машини („Toyoda Automatic Loom“) и 
преминала към автомобилостроенето през 1933 година. 
Японското правителство изритало „Дженеръл Мотърс“ 
и „Форд“ през 1939 г. и спасило „Тойота“ с пари от цен-
тралната банка („Bank of Japan“) през 1949 година. Днес 
японските автомобили са смятани за толкова „нормал-
ни“ като шотландската сьомга или френското вино, но 
преди по-малко от 50 години повечето хора, включител-
но и много японци, смятали, че японската автомобилна 
индустрия просто не трябва да съществува.

Половин век след провала на „Тойопет“ луксозната 
марка на „Тойота“ – „Лексус“ – се превърна в нещо като 
икона на глобализацията, благодарение на книгата на 
американския журналист Томас Фридман „Лексусът и 
маслиновото дърво“. Книгата дължи заглавието си на 
проникновение, което Фридман имал във влака-стрела 
„Шинкансен“ по време на пътуването си до Япония през 
1992 година. Той посетил завода на „Лексус“, който го 
впечатлил невероятно. По пътя обратно от фабриката в 
„Тойота Сити“ към Токио се натъкнал на поредна вест-
никарска статия за проблемите в Близкия изток, къде-
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то Томас Фридман бил дългогодишен кореспондент. И 
тогава му дошла идеята. Той осъзнал, че „половината 
свят изглежда… има намерението да направи по-добър 
лексус, отдаден е на модернизирането, рационализира-
нето и приватизирането на икономиката си с оглед да 
преуспее в системата на глобализацията. И половината 
от света – понякога половината от същата страна, поня-
кога половината от същия човек – все още е в разгара 
на борбата кой притежава маслиновото дърво“.1

Според Фридман, ако те не се впишат в точно оп-
ределен набор от икономически политики, които той 
нарича „Златната усмирителна риза“, страните от света 
на маслиновото дърво няма да могат да се присъединят 
към света на „Лексус“. Описвайки Златната усмирителна 
риза, той почти обобщава днешната неолиберална ико-
номическа ортодоксалност: ако една страна иска да се 
впише, тя трябва да приватизира държавните предприя-
тия, да поддържа ниска инфлация, да намали разме-
ра на държавната бюрокрация, да балансира бюджета 
(ако не е на излишък), да либерализира търговията, да 
дерегулира чуждите инвестиции, да дерегулира капита-
ловите пазари, да направи валутата си конвертируема, 
да намали корупцията и да приватизира пенсионното 
осигуряване.2

Според него това е единственият път към успех в но-
вата глобална икономика. Неговата усмирителна риза 
е единственият механизъм, подходящ за тежката, но 
вълнуваща игра на глобализацията. Фридман е катего-
ричен: „За съжаление тази Златна усмирителна риза е 
„един размер пасва на всички“… И не винаги е хубава, 
лека или удобна. Но тя е тук и е единственият модел на 
стелажа през този исторически сезон.“3

Въпреки това е факт, че ако японското правител-
ство беше следвало икономистите на свободния пазар 
през 60-те, нямаше да има никакви лексуси. „Тойота“ 
днес щеше да е в най-добрия случай младши партньор 
на някой голям западен автомобилопроизводител или 
дори още по-лошо – щеше да е изхвърлена от пазара. 
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Същото щеше да е валидно и за цялата японска ико-
номика. Ако Япония си бе облякла рано-рано Златната 
усмирителна риза на Фридман, страната щеше да ос-
тане треторазрядната индустриална сила, която беше 
през 60-те, с ниво на доходите като на Чили, Арженти-
на и ЮАР4 по това време, чийто министър-председател 
обидно е наричан „продавач на радиотранзистори“ от 
френския президент Шарл дьо Гол5.

С други думи, ако бяха следвали съвета на Фридман, 
японците днес нямаше да изнасят лексуси, а щяха все 
още да се борят кой е собственик на черницата.

официалната история на глобализацията

Нашата история за „Тойота“ предполага, че има нещо 
изключително дразнещо в баснята за глобализацията, 
представена от Томас Фридман и неговите колеги. За 
да ви кажа какво е то точно, трябва да ви разкажа 
това, което наричам „официалната история на глобали-
зацията“ и да разгледам нейните ограничения.

Според тази история глобализацията се е развила 
през последните три столетия по следния начин6: Ве-
ликобритания приема свободния пазар и политиките на 
свободния пазар през 18-ти век, доста преди останалите 
държави. До средата на 19-ти век превъзходството на 
тези политики става толкова очевидно, благодарение на 
уникалния икономически успех на Великобритания, че 
другите страни започват да либерализират своята тър-
говия и да дерегулират местните си икономики. Този ли-
берален световен ред, доведен до съвършенство около 
1870 г. под британската хегемония, е базиран на: laissez-
faire* индустриални политики у дома; ниски бариери за 
международното движение на стоки, капитал и труд; 
макроикономическа стабилност, както национална, така 

* Laissez-faire (фр.) - ненамеса в частната инициатива – полити-
ческа и икономическа теория, според която правителството не 
бива да контролира икономиката. – Б. пр.
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и международна, гарантирана от принципа на адекват-
ните пари (ниска инфлация) и балансиран бюджет. Пос-
ледвал период на безпрецедентен просперитет.

За съжаление нещата започват да се объркват след 
Първата световна война. В отговор на произтичащата 
от това нестабилност на световната икономика държа-
вите неразумно започват да издигат търговски бариери 
отново. През 1930 година САЩ изоставят свободната 
търговия и приемат скандалната тарифа „Смуут-Хоули“. 
Държави като Германия и Япония изоставят либерал-
ните политики, издигат търговски бариери и създават 
картели, които веднага тясно се свързват с техния фа-
шизъм и външна агресия. Цялата световна система на 
свободна търговия най-накрая се разпада през 1932 го-
дина, когато Великобритания, шампион в свободната 
търговия до момента, се поддава на изкушението и от-
ново въвежда тарифни бариери. Произлезлите от това 
свиване и нестабилност в световната икономика и в 
крайна сметка Втората световна война разрушават по-
следните остатъци на първия либерален световен ред.

След Втората световна война световната икономи-
ка е реорганизирана по по-либерална линия, този път 
под американска хегемония. По-специално е отбелязан 
значителен напредък по отношение на търговската ли-
берализация между богатите страни чрез ранните пре-
говори по ГАТТ (GATT – General Agreement on Trade and 
Tariffs). Но протекционизмът и държавната намеса все 
още присъстват в повечето развиващи се страни и, из-
лишно е да се споменава, в комунистическите страни.

За щастие нелибералните политики са в по-голямата 
си част отхвърлени из целия свят от 80-те години насам, 
последвани от възхода на неолиберализма. Към края на 
70-те години провалът на т. нар. индустриализация чрез 
заместване на вноса (ИЗВ) в развиващите се страни 
– базираща се на протекции, субсидии и регулация – 
става твърде очевиден, за да бъде игнориран*. Иконо-

* Идеята зад индустриализацията чрез заместване на вноса 
(ИЗВ) е, че изостанала страна започва да произвежда продукти, 

3.
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мическото „чудо“ на Източна Азия, която вече практи-
кува свободна търговия и приветства чуждестранните 
инвестиции, е зов за пробуждане за другите развиващи 
се страни. След кризата с дълга на Третия свят от 1982 
година много развиващи се страни изоставят намесата 
и протекционизма и приемат неолиберализма. Върхов-
ната слава на тази тенденция към глобална интеграция 
е падането на комунизма през 1989 година.

Тези промени в националните политики са още по-
наложителни и поради безпрецедентното ускорение в 
развитието на транспорта и комуникационните техноло-
гии. С това развитие възможностите за навлизане във 
взаимноизгодни икономически споразумения с парт-
ньори от далечни страни – чрез международна търговия 
и инвестиции – нарастват драматично. И откритостта 
става още по-важен определящ фактор за просперите-
та на една страна отпреди.

Отразявайки задълбочаването на глобалната иконо-
мическа интеграция, глобалната система за управление 
е засилена. Най-важното, през 1995 г. ГАТТ прераства 
в Световна търговска организация (СТО – World Trade 
Organization, WTO), властна агенция, настояваща за ли-
берализация не само на търговията, но и на други обла-
сти като регулирането на международните инвестиции и 
правата върху интелектуалната собственост. Днес СТО 
формира ядрото на глобалната икономическа система 

които досега е внасяла, като така „замества“ внасяните индус-
триални продукти с местно произведени еквиваленти. Това се 
постига като вносът се прави изкуствено скъп чрез тарифни 
и количествени ограничения или субсидии към местните про-
изводители. Стратегията е възприета от много от страните от 
Латинска Америка през 30-те години на 20-ти век. По това време 
повечето други развиващи се страни не са били в състояние да 
практикуват ИЗВ, тъй като са били или колонии, или обект на 
„неравностойни споразумения“, които им отнемат правото  сами 
да определят митническата си политика (виж по-долу). Страте-
гията ИЗВ е възприета от повечето други развиващи се страни 
след като те постигат независимост между 40-те и 60-те години 
на 20-ти век. – Б. пр.
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за управление, заедно с МВФ (Международен валутен 
фонд – International Monetary Fund, IMF) – отговарящ за 
достъпа до краткосрочно финансиране – и Световната 
банка – отговаряща за дългосрочното финансиране.

Резултатът от всички тези развития, според офици-
алната история, е една глобализирана световна ико-
номика, сравнима по своето изобилие и потенциал за 
просперитет само с по-ранната „златна ера“ на либе-
рализма (1870–1913). Ренато Ругиеро, първият генерален 
директор на СТО, тържествено обяви, че като последи-
ца от този нов световен ред сега имаме „потенциала 
за изкореняване на бедността в световен мащаб в на-
чалото на следващия [21-ви] век – утопично настроение 
дори преди няколко десетилетия, но реална възмож-
ност днес“.7

Тази версия на историята на глобализацията е широ-
ко приета. Предполага се, че това трябва да е пътевод-
ната карта за законодателите при направляването на 
икономиките им към просперитет. За съжаление тази 
история рисува фундаментално грешна картина, която 
разрушава нашето разбиране за това откъде сме до-
шли, къде сме и накъде може да сме се насочили. Нека 
видим как.

истинската история на глобализацията

На 30 юни 1997 г. Хонконг официално е прехвърлен 
на Китай от последния си английски губернатор Кристо-
фър Патън. Много британски коментатори се вълнуваха 
за съдбата на демокрацията в Хонконг под властта на 
Китайската комунистическа партия, въпреки че демо-
кратични избори в Хонконг са разрешени едва през 
1994 година, 152 години след началото на британското 
владение и само три години преди планираното прех-
върляне. Но изглежда никой не помни как Хонконг е 
станал британска собственост първоначално.

Хонконг става британска колония след Спогодбата от 
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Нанкинг през 1842 година, резултат от Опиумната вой-
на. Това е особено срамен епизод, дори и за стандарти-
те на империализма от 19-ти век. Засиленият английски 
апетит за чай води до огромен търговски дефицит с 
Китай. В отчаян опит да наваксат разликата, англича-
ните започват да изнасят към Китай опиум, произведен 
в Индия. Дребният детайл, че продажбата на опиум е 
била нелегална в Китай, не е възможно да попречи на 
благородната кауза да си балансираш бюджета. Когато 
представител на китайските власти конфискува нелега-
лен товар с опиум през 1841 година, британското пра-
вителство използва това като извинение, за да оправи 
проблема веднъж завинаги, обявявайки война. Китай е 
тежко победен във войната и е принуден да подпише 
Спогодбата от Нанкинг, която принуждава Китай да даде 
Хонконг на Великобритания и да се откаже от правото 
си да определя своя собствена митническа политика.

И ето – самопровъзгласилият се лидер на „либерал-
ния“ свят обявява война на друга държава, защото тя е 
застанала на пътя му за нелегална търговия с наркоти-
ци. Истината е, че свободното движение на стоки, хора 
и пари, което се развива под британската хегемония 
между 1870 и 1913 година – първият епизод на глобали-
зацията, – е направено възможно в голяма степен чрез 
военна сила, а не чрез пазарна такава. Като оставим 
Великобритания настрана, практикуващите свободна 
търговия през този период са най-вече слаби страни, 
които са накарани насила (а не са приели доброволно 
тази политика) като резултат от колониалното владение 
или „неравностойни споразумения“ (като това от Нан-
кинг), които освен всичко друго им отнемат правото 
да определят митнически тарифи и им налагат външно 
ниски, плоски митнически тарифи (3–5%).8

Въпреки ключовата им роля при поддържането на 
„свободната“ търговия в края на 19-ти и началото на 
20-ти век, колониализмът и неравностойните споразу-
мения почти не са споменавани в ордите от проглоба-
лизационни книги.9
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Дори и когато те са изрично обсъдени, тяхната роля 
се разглежда като цяло като положителна. Например в 
своята популярна книга „Империя“ британският историк 
Найл Фъргюсън честно споменава много престъпления 
на Британската империя, включително и Опиумната 
война, но твърди, че Британската империя е нещо до-
бро в крайна сметка – тя е може би най-евтиният начин 
за гарантиране на свободна търговия, която е от полза 
за всички.10

Въпреки това страните под колониално владение и 
неравностойни споразумения се справят много зле. 
Между 1870 и 1913 година приходите на глава от населе-
нието в Азия (включително Япония) нараства с 0,4% го-
дишно, докато тези в Африка нарастват с 0,6% годишно.11

Кореспондиращите стойности за Западна Европа са 
1,3% и за САЩ – 1,8%.12

Особено интересно е да се отбележат латиноамери-
канските страни, които по това време са си възвърнали 
автономията по отношение определяне на митническата 
си политика и са форсирали едни от най-високите мита 
в света и които се разрастват толкова бързо, колкото 
и САЩ през посочения период.13

Докато налагат свободна търговия на по-слабите 
страни чрез колониализъм и неравностойни споразу-
мения, богатите страни запазват високи мита (особено 
в областта на индустрията) за себе си, както ще видим 
в следващата глава. Като за начало Великобритания, 
предполагаемият дом на свободната търговия, е една 
от най-протекционистичните страни, докато не преми-
нава към свободна търговия в средата на 19-ти век. 
Има един съвсем кратък период между 60-те и 70-те 
години на 19-ти век, когато нещо подобно на свобод-
на търговия съществува в Европа, особено с нулеви-
те мита във Великобритания. Въпреки всичко това се 
оказва краткотрайно. От началото на 80-те на 19-ти век 
повечето европейски страни издигат отново протекцио-
нистични бариери, отчасти за да предпазят фермерите 
си от евтината храна, внасяна от Новия свят и отчасти 
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за да поддържат и развият нововъзникващите си тежки 
индустрии като стоманодобив, химическа индустрия и 
машиностроене.14

Най-накрая дори Великобритания, както отбелязах, 
главният архитект на първата вълна на глобализацията, 
изоставя свободната търговия и приема отново митни-
чески тарифи през 1932 г. Официалната история описва 
това събитие като как Великобритания „се поддава на 
изкушението“ на протекционизма. Но типично пропуска 
да отбележи, че това е поради залеза на британското 
икономическо надмощие, който от своя страна е резул-
тат от успеха на протекционизма на други конкурентни 
страни, особено САЩ, при развиването на техните нови 
индустрии.

Следователно историята на първата глобализация в 
края на 19-ти и началото на 20-ти век е пренаписана 
днес, за да пасне на сегашната неолиберална орто-
доксалност. Историята на протекционизма в днешни-
те богати страни е значително омаловажена, докато 
империалистическият произход на нивото на глобална 
интеграция по отношение на днешните развиващи се 
страни почти не се споменава. Последната завеса, ко-
ято пада в този епизод – т. е. изоставянето на свобод-
ната търговия от Великобритания, – също е представе-
на по различен начин. Много рядко се споменава, че 
това, което кара Великобритания да изостави свобод-
ната търговия, е именно успехът на протекционизма на 
конкурентите є.

Неолиберали срещу неоидиоти?

В официалната история на глобализацията ранният 
период след Втората световна война е описан като 
период на непълна глобализация. Въпреки че е има-
ло голямо увеличение на интеграцията между богати-
те страни, което е засилило техния растеж, се казва, 
че повечето развиващи се страни отказват напълно да 
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участват в глобалната икономика до 80-те, поради което 
са стопирали собствения си икономически прогрес.

Тази история представя погрешно процеса на глоба-
лизация между богатите страни през този период. Тези 
страни значително са намалили своите митнически ба-
риери между 50-те и 70-те години на 20-ти век. Но през 
този период те също така са използвали много други 
националистични политики, за да насърчат своето соб-
ствено икономическо развитие – субсидии (особено за 
научноизследователска и развойна дейност или R&D), 
държавни предприятия, правителствено регулиране на 
банковите кредити, контрол над капиталите и т. н. Кога-
то започват да използват неолиберални програми, рас-
тежът им се забавя. През 60-те и 70-те доходът на гла-
ва от населението в богатите страни нараства с 3,2% 
годишно, но този ръст спада значително до 2,1% през 
следващите две десетилетия.15

Но още по-заблуждаващо е представянето на опи-
та на развиващите се страни. Следвоенният период е 
описван от официалните историци на глобализацията 
като ера на икономически бедствия в тези страни. Това 
е така, защото, смятат те, тези страни вярват в „греш-
ни“ икономически теории, които ги карат да мислят, че 
могат да не зачитат пазарната логика. Като резултат 
те потискали дейности, в които били добри (земеделие, 
минералодобив и трудоемко производство) и насърча-
вали проектите на „белия слон“, които ги карали да се 
чувстват горди, но били икономически безсмислици – 
най-известният пример е Индонезия, която произвеж-
дала силно субсидирани реактивни самолети.

Правото на „асиметрична протекция“, което разви-
ващите се страни си осигурили през 1964 г. с GATT, е 
описвано като „пословичното въже, на което сами да 
обесим икономиката си!“ в една известна статия на 
Джефри Сакс и Андрю Уорнър.16

Густаво Франко, бивш президент на Бразилската цен-
трална банка (1997–1999), изразява същото мнение по-
сбито, но по-грубо, когато казва, че целта на неговата 
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политика е „да отмени 40 години на глупост“ и единстве-
ният избор е „да бъдеш неолиберал или неоидиот“.17

Проблемът с тази интерпретация е, че „лошите ста-
ри дни“ в развиващите се страни изобщо не са били 
толкова лоши. През 60-те и 70-те, когато те са следвали 
„грешните“ политики на протекционизъм и държавна на-
меса, доходите на глава от населението в развиващите 
се страни са нараствали с 3,0% годишно.18

Както моят уважаван колега професор Аджит Сингх 
веднъж отбеляза, това е периодът на „Индустриална 
революция в Третия свят“.19

Този ръст е голям напредък в сравнение с онова, ко-
ето са постигнали под свободната търговия по времето 
на „ерата на империализма“ (виж по-горе) и е доста по-
ложителен, сравнен с 1-1,5% ръст, постигнат от богатите 
страни по време на Индустриалната революция през 
19-ти век. Той също така остава най-доброто постиже-
ние, което те някога са имали. От 80-те години насам, 
след като приемат неолибералните политики, техният 
ръст е наполовина от този през 60-те и 70-те (1,7%). 
Растежът се забавя и в богатите страни, но забавянето 
е по-малко отчетливо (от 3,2% до 2,1%), не на последно 
място, защото те не приемат неолибералните политики 
в същите размери като развиващите се страни. Сред-
ният ръст в развиващите се страни става още по-малък, 
ако изключим Китай и Индия. Тези две страни, които 
отговарят за 12% от общия доход на развиващите се 
страни през 1980 г. и за 30% през 2000 г., до момента 
отказват да облекат Златната усмирителна риза на То-
мас Фридман.20

Провалът с икономическия растеж е особено явен 
в Латинска Америка и Африка, където неолибералните 
програми са осъществени по-старателно, отколкото в 
Азия. През 60-те и 70-те доходът на глава от население-
то в Латинска Америка нараства с 3,1% годишно, малко 
над средното за развиващите се страни. Специално 
доходите в Бразилия растат почти толкова бързо, кол-
кото в източноазиатските икономики-„чудеса“. От 80-те 
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насам обаче, когато континентът прегръща неолибера-
лизма, доходите в Латинска Америка нарастват с 1/3 от 
стойностите през „лошите стари дни“. Но дори и да за-
черкнем 80-те като десетилетие на настройка и го изва-
дим от уравнението, доходът на глава от населението в 
региона през 90-те нараства в общи линии наполовина 
от „лошите стари дни“ (3,1% срещу 1,7%). Между 2000 и 
2005 г. регионът се справя дори още по-зле; той напра-
во спира всякакво развитие със своя ръст на доходите 
от само 0,6% годишно.21

Що се отнася до Африка, нейните доходи на гла-
ва от населението нарастват относително бавно дори 
и през 60-те и 70-те (1–2% годишно). Но от началото 
на 80-те регионът става свидетел на спад в жизнените 
стандарти. Този факт е съкрушително обвинение срещу 
неолибералната ортодоксалност, тъй като повечето от 
африканските икономики на практика са управлявани 
от МВФ и Световната банка през последния четвърт 
век.

Слабите резултати на неолибералната глобализация 
по отношение на растежа от 80-те досега са особе-
но смущаващи. Засилването на растежа – ако е не-
обходимо на цената на нарастване на неравенството 
и евентуално с някакво нарастване на бедността – е 
прокламираната цел на неолибералните реформи. По-
стоянно ни се повтаря, че първо трябва да „създадем 
повече богатство“, преди да можем да го разпределим 
по-широко и че неолиберализмът е начинът да напра-
вим това. Като резултат от неолибералните политики, 
неравенството в доходите нараства в повечето страни, 
както е предречено, но растежът в действителност зна-
чително се е забавил.22

Освен това икономическата нестабилност значител-
но се е увеличила през този период на неолиберална 
доминация. Светът, особено развиващият се свят, вижда 
по-чести и по-мащабни финансови кризи от 80-те години 
насам. С други думи, неолибералната глобализация се 
проваля да осигури всички фронтове на икономическия 
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живот – растеж, равенство и стабилност. Въпреки това 
постоянно ни се повтаря как неолибералната глобали-
зация е донесла безпрецедентни ползи.

Изкривяването на фактите в официалната история 
на глобализацията също така е видно на ниво стра-
на. Обратно на това, което ортодоксалността ни кара 
да вярваме, практически всички успешни развиващи 
се страни след Втората световна война първоначално 
успяват чрез националистични политики, използвайки 
протекции, субсидии и други форми на държавна на-
меса.

Вече дискутирах случая на родната ми Корея в някои 
детайли във Въведението, но други икономики-„чудеса“ 
в Източна Азия също успяват чрез стратегически под-
ход към интеграцията в глобалната икономика. Тайван 
използва стратегия, която е доста близка до тази на 
Корея, въпреки че използва по-силно държавни пред-
приятия и същевременно е по-дружелюбен към чуж-
дестранните инвеститори от Корея. Сингапур е имал 
свободна търговия и е разчитал предимно на чужди 
инвестиции, но въпреки това не приема други аспекти 
на неолибералния идеал. Въпреки че приветства чуж-
дите инвеститори, страната използва значителни субси-
дии с цел да привлече транснационални корпорации в 
индустрии, които смята за стратегически, особено под 
формата на държавно инвестиране в инфраструктура 
и образование, насочено към точно определени индус-
трии. Освен това Сингапур има един от най-големите 
държавни икономически сектори в света, включител-
но Борд за развитие на жилищното настаняване, който 
осигурява 85% от всички жилища (почти цялата земя е 
собственост на държавата).

Хонконг е изключението, което потвърждава прави-
лото. Той става богат, въпреки че има свободна търговия 
и laissez-faire индустриална политика. Но Хонконг никога 
не е бил независима държава (дори не и град-държава 
като Сингапур), а град в една по-голяма общност. До 
1997 година той е британска колония, използвана като 
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платформа за търговските и финансовите интереси на 
Великобритания в Азия. Днес Хонконг е финансовият 
център на китайската икономика. Тези факти правят по-
малко необходимо за Хонконг да има независима ин-
дустриална база, въпреки че дори и така, той произвеж-
да два пъти повече продукция на глава от населението 
от Корея до средата на 80-те, когато започва неговото 
пълно поглъщане в Китай. Но дори и Хонконг не е бил 
абсолютно свободна пазарна икономика. Най-важното, 
цялата земя е собственост на държавата с оглед да се 
контролира ситуацията с жилищата.

Скорошните успешни икономически истории на Ки-
тай и все повече на Индия също са примери, показва-
щи важността на стратегическата, а не на безусловната 
интеграция в глобалната икономика, базирана на наци-
оналистична визия. Както САЩ в средата на 19-ти век 
или Япония и Корея в средата на 20-ти, Китай използва 
високи мита, за да изгради индустриалната си база. До 
90-те средното мито в Китай е над 30%. Трябва да се 
признае, че страната е по-отворена към чужди инвес-
тиции от Япония и Корея. Но Китай все още налага та-
вани на чуждата собственост и местни изисквания (из-
искванията, според които чуждестранни фирми купуват 
най-малко една определена част от техните суровини 
от местни доставчици).

Днешният икономически успех на Индия често се 
приписва на проглобализационната є търговия и финан-
совата либерализация от началото на 90-те. Някои из-
следвания напоследък обаче разкриват, че засилването 
на индийския растеж в действителност започва през 
80-те, дискредитирайки простата история „по-голямата 
отвореност усилва растежа“.23 При това дори след тър-
говската либерализация от началото на 90-те средните 
мита за производствени стоки в Индия остават над 30% 
(в момента все още са 25%). Индийският протекциони-
зъм преди 90-те е малко в повече в някои сектори. Но 
това не означава, че Индия е щяла да бъде по-успешна, 
ако беше приела свободната търговия при установя-
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ването на независимостта си през 1947 година. Индия 
също така налага сурови рестрикции на чуждите ди-
ректни инвестиции – рестрикции за влизане на пазара, 
рестрикции за собствеността и различни изисквания 
по отношение на дейността (като например изисквания 
във връзка с местното законодателство).

Единствената страна, която изглежда е успяла в след-
военния глобализационен период, използвайки неоли-
берална стратегия, е Чили. В действителност Чили при-
ема стратегията преди всички останали, включително 
преди САЩ и Великобритания, след военния преврат 
на генерал Аугусто Пиночет през 1973 година. Оттогава 
Чили отбелязва сравнително добър ръст – но не и като 
икономиките-„чудеса“ от Източна Азия.24

Страната постоянно се цитира като успешна неоли-
берална история. Доброто є поведение по отношение 
на ръста е безспорно. Но дори и историята на Чили е 
по-сложна, отколкото предлага ортодоксалността.

Ранният чилийски експеримент с неолиберализма, 
воден от т. нар. „Чикагски момчета“ (група чилийски 
икономисти, обучени в Чикагския университет, един 
от центровете на неолибералната икономика), е пълен 
провал. Той приключва с ужасяващ финансов колапс 
през 1982 година, който е преодолян с национализация 
на целия банков сектор. Благодарение на този колапс 
страната достига нивото на доходи от преди ерата на 
Пиночет чак в края на 80-те.25

Чак след като чилийският неолиберализъм става 
по-прагматичен след колапса, страната започва да се 
съвзема. Например правителството осигурява на изно-
сителите доста помощ по отношение на презокеанския 
маркетинг и научноизследователската и развойната 
дейност.26

То също така използва контрол над капиталите през 
90-те, за да намали успешно краткосрочния приток на 
спекулативен капитал, въпреки че скорошното є търгов-
ско споразумение със САЩ кара Чили да обещае никога 
повече да не използва тази мярка. Още по-важно, има 
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много съмнения относно устойчивостта на чилийското 
развитие. През последните три десетилетия страната 
е загубила много от производствените си индустрии и 
е станала силно зависима от базиран на природните 
ресурси износ. Нямайки технологичните възможности 
да премине към по-високопродуктиви дейности, Чили се 
изправя пред ясна граница на нивото на просперитет, 
което може да постигне в дългосрочен план.

Да обобщим, истината за глобализацията след 1945 
година е почти коренно противоположна на официална-
та история. През периода на контролирана глобализа-
ция, подкрепена от протекционистични политики между 
50-те и 70-те, световната икономика и най-вече развива-
щият се свят са отбелязвали по-голям растеж, били са 
по-стабилни и са имали по-справедливо разпределение 
на доходите, отколкото през последните две и половина 
десетилетия на бърза и неконтролирана неолиберална 
глобализация. Въпреки това този период е описван от 
официалната история като такъв на абсолютна разруха 
вследствие на протекционистични политики, особено в 
развиващите се страни. Това изкривяване на историята 
е разгласявано с цел да се прикрие провала на неоли-
бералната политика.
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Лоик вакан

криминализирането на бедността
и възходът на неолиберализма

Криминализацията, на която в момента са подложе-
ни активисти от много социални движения срещу безра-
ботицата, бездомността и ксенофобията в цяла Европа 
– показана в крайна форма в произволните полицейски 
щурмове срещу антиглобалистите по време на демон-
страциите в Геноа по време на срещата на върха на 
Г8 през 2001 г., – не може да се разбере извън по-ши-
роката тенденция за криминализиране на бедността, 
замислена, за да може да се управляват последиците 
от неолибералната политика за дъното на социална-
та структура в напредналите общества. Грубите поли-
цейски практики и увеличената употреба на затвори, 
възприети днес по целия континент, са наистина част 
от по-широка трансформация на държавата, трансфор-
мация, която сама по себе си е предизвикана от мута-
цията на платения труд и е ускорена от обръщането на 
наследения баланс на силите между отделните класи и 
групи, борещи се едновременно за контрол и над зае-
тостта, и над държавата. В тази борба международният 
бизнес и „модернизиращите“ фракции на буржоазията, 
и държавническите благородници, обединени под зна-
мето на неолиберализма, взеха надмощие и започна-
ха широка кампания за реконструиране на държавната 
власт. Премахването на социалната регулация, появата 
на несигурния труд на надница (на фона на продължа-
ващата масова безработица в Европа и неотклонното 
увеличение на „работещи бедни“ в САЩ) и завръщането 
на старата наказателна държава вървят ръка за ръка: 
„невидимата ръка“ на несигурните трудови договори 
намира институционалното си допълнение и копие в 
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„железния юмрук“ на държавата, която се прегрупира, 
за да спре размириците, предизвикани от разпростра-
нението на социална несигурност (Wacquant 1999a).

Регулацията на работническите класи чрез това, кое-
то Пиер Бурдийо (1998) нарича „лявата ръка“ на държа-
вата – образование, обществено здравеопазване, соци-
ална сигурност, социална помощ и социален жилищен 
фонд, се измества в САЩ или допълва в Западна Ев-
ропа от регулация чрез „дясната ръка“, която включва 
полиция, съдилища и система от затвори, които стават 
все по-активни и обезпокояващи в долните слоеве на 
социалното пространство. Рязкото и натрапчиво утвър-
ждаване на „правото на сигурност“ от страна на воде-
щи политици и Отляво и Отдясно, паралелно с тихото 
изоставяне на „правото на заетост“ в традиционната 
му форма (правото на работа на пълен работен ден 
с пълен пакет привилегии, безсрочно и на поносима 
заплата), както и нарастващият интерес и увеличените 
средства за прилагане на закона също идват на помощ, 
за да бъде компенсиран дефицита на легитимност, от 
който страдат политическите лидери благодарение на 
факта, че се отказаха от установените цели на държа-
вата на икономическия и социалния фронт.

Навсякъде в Европа правителствата се опитват по 
този начин да подкопаят новата легитимност на ак-
тивистите и „активните малцинства“ в рамките на из-
никващите социални движения, придобита във и чрез 
всекидневни борби, за да попречат на по-нататъшното 
разрастване на колективната мобилизация. По-силна от 
прости репресивни мерки, криминализацията на защит-
ниците на социалните и икономическите права е част 
от по-широк политически дневен ред, водещ до създа-
ването на нов режим, който може да бъде определен 
като „либерално-патернистичен“: либерален на върха, 
към бизнеса и привилегированите класи, на нивото на 
каузите за нарастващо социално неравенство и мар-
гиналност; и патернистичен и наказателен на дъното, 
към тези, които са дестабилизирани от преструктурира-
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нето на заетостта и изчезването на държавните мерки 
за защита на благоденствието или преобръщането им в 
инструменти за разследване на бедните.

три вида затвор и значението им
в неолибералния проект

За да сложим неочакваното възраждане на затво-
рите на преден план на институционалния хоризонт в 
развитите общества през последните две десетилетия 
(King and Maguire 1998; Christie 2000), ще е полезно да 
си спомним, че хвърлянето на хора зад решетките за 
наказание е скорошно изобретение. Този факт е изне-
надващ за много хора, тъй като сме толкова свикнали 
да виждаме затворници, че ни изглежда напълно нор-
мално: затворът изглежда задължителна и неотмени-
ма организация, работеща от незапомнени времена. В 
действителност до края на 19 век местата за затваряне 
са служили предимно за задържане на заподозрени 
или осъдени за престъпления, които трябва да изчакат 
изпълнението на присъдите си, състоящи се от раз-
лични телесни наказания (бичуване, приковаване на 
позорния стълб, погребване на живи хора, жигосване 
или осакатяване, умъртвяване със или без мъчения), съ-
проводени от изгнание, принудителен труд или каторга 
(Spierenburg 1995). Самото лишаване от свобода се пре-
връща в наказание и в углавна присъда par excellence 
(дотам, че е трудно да си представим или да приложим 
други наказателни санкции, без те да изглеждат недос-
татъчно сурови) едва с появата на модерния индивид, 
който се предполага да се радва на лична свобода, 
включваща естественото право на телесна цялост, ко-
ето не може да бъде отнето нито от семейството, нито 
от държавата без най-сериозна причина. Припомняне-
то, че затворът е много млада институция на фона на 
човешката история, трябва да подчертае, че растежът и 
установяването му не са предрешен въпрос.
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Второ, след като се превърне в нормативна форма 
на наказателни санкции, отнемането на свободата може 
да изпълнява няколко функции едновременно, последо-
вателно или по едно и също време. Социологът Клод 
Фаугерон (1995) прави полезно разграничение между 
това, което тя нарича „затвор за сигурност“, с цел да 
попречи на индивиди, смятани за опасни, да причиня-
ват вреди; „затвор за обособяване“, предназначен да 
изключи социални категории, смятани за нежелани; и 
„затвор за власт“, чиято цел е предимно да утвърди 
привилегиите и властта на държавата. Веднага става 
ясно, че тези три форми на лишаване от свобода не 
са насочени срещу едни и същи групи хора – например 
педофили, нелегални преселници и опасни „размирни-
ци“ по време на демонстрации – и не предават еднакво 
съобщение на обществото. 

Това многообразие на функциите на затвора не пречи 
на тези или на подобни конкретни цели да преоблада-
ват в определен момент. По този начин в европейските 
страни днес затворът за обособяване се използва все 
по-често при неевропейски чужденци (това са имигран-
ти от бившите колонии на стария континент), които по 
този начин биват определени като външни за „соци-
алната същност“ на възраждащата се Европа (Palidda 
2000, стр. 219–240). В Америка затворите са поели ро-
лята на черни гета като инструмент за контрол и огра-
ничаване на част от населението, смятана за нисша 
каста, с която човек не трябва да се смесва. И това 
са афро-американците, които „печелят“ от де факто по-
литика на утвърждаваща затворите дейност, водеща 
до огромния им брой в тъмници и затвори в страната: 
черните мъже са 6% от населението, но представляват 
повече от половината от новите попълнения в щатски 
и федерали затвори всяка година от 1989 насам (виж 
Wacquant 2000a, 2001).

Освен това основен факт от края на века е без съм-
нение огромното увеличение на затворническите обще-
ства във всички развити общества (Stern 1997; Tonry 



56

and Petersilia 1999; Garland 2001), което се дължи на 
все по-честата, всъщност редовна, употреба на лиша-
ването от свобода като инструмент за регулация на 
социалната несигурност. Това е твърдението ми в кни-
гата „Затворите на нищетата“: във всички страни, къде-
то се е разпространила неолибералната идеология за 
подчинение на „свободния пазар“, наблюдаваме гран-
диозно увеличение в броя на хората зад решетките, 
тъй като държавата все повече разчита на полицията 
и наказателните институции да ограничават размири-
ците вследствие на масовата безработица, налагането 
на несигурно заплащане на надница и намаляването на 
социалната защита. 

как неолибералните наказания 
се разпространяват и изменят 

Унищожаване на икономическата държава, разруша-
ване на социалната държава, укрепване на наказател-
ната държава: тези три трансформации са в тясна връз-
ка една с друга и всичките три са резултат предимно от 
обръщането на управляващите класи към неолиберал-
ната идеология. Всъщност тези, които прославят нака-
зателната държава днес в Америка, както и в Европа, 
са същите, които вчера изискваха да се сложи край на 
„Голямото управление“ в социалната и икономическата 
сфера и които наистина успяха да намалят привилеги-
ите, очакванията и нуждите на обществото в полза на 
пазара – по-точно в полза на диктатурата на големите 
корпорации. Може и да изглежда като противоречие, но 
всъщност това са двата компонента на новата инсти-
туционална машина за управление на бедността, която 
се насажда в ера на масова безработица и несигурна 
заетост. Новото „управление“ на социалната несигур-
ност – да използваме терминологията на Мишел Фуко 
– се основава от една страна на дисциплинирането на 
хората без умения и на нерегулирания пазар на труда и 
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от друга – на натрапчивия и вездесъщ наказателен апа-
рат. Невидимата ръка на пазара и железният юмрук на 
държавата се обединяват и се допълват, за да накарат 
нисшите класи да приемат лишения от социални при-
добивки труд на надница и социалната нестабилност, 
която той носи. Така, след дълго отсъствие, затворът 
се връща в полезрението на институциите, натоварен с 
функции за запазване на социалния ред.

Подчиняващото, всепомитащо присъствие на темата 
за „градското насилие“ и уличната престъпност в дис-
курса и политиките на европейските правителства, и 
най-вече във Франция от завръщането на власт на така 
нареченото Gauche Plurielle [плуралистично ляво, съста-
вено от социалисти, комунисти и зелени партии], няма 
много общо с еволюцията на „младежката“ престъпност 
(винаги трябва да добавяме: младежи от работниче-
ската класа и от чуждестранен произход, тъй като е 
ясно, че те се имат предвид; освен когато в страни 
като Италия и Германия политиците не чувстват неу-
добство да излязат направо и да кажат „имигрантска 
престъпност“). Вместо това неговата цел е да подпома-
га предефинирането на границите и модалностите на 
държавните действия: Кейнсианската държава, която е 
историческият носител на солидарност и чиято мисия 
е да се противопостави на циклите и разрушителните 
ефекти на пазара, да гарантира колективното „благо“ и 
да намали неравенството, е заменена от Дарвинистка-
та държава, която превръща конкуренцията във фетиш 
и възхвалява индивидуалната отговорност (чиято обра-
тна страна е колективната безотговорност), и която се 
оттегля в рамките на кралските си функции на „закон-
ност и ред“ – самите те хипертрофирали.

Следователно наказателният апарат от посткейнси-
анската ера на несигурна заетост е полезен по три 
начина: той служи за дисциплиниране на части от ра-
ботническата класа, които се опъват срещу новите, 
несигурни работни места; неутрализира и складира 
най-подривните елементи; и затвърждава властта на 
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държавата в ограничената територия, която отсега на-
татък ще є бъде определена.

Забелязват се три етапа в световното разпростране-
ние на новите „произведени в Съединените щати“ идео-
логии и политики на ред и законност, и по-точно в така 
наречените мерки на „нулева толерантност“ – които, 
интересно, са наричани мерки за „качество на живота“ 
в Ню Йорк (виж Wacquant 1999b за по-детайлен анализ). 
Първа е фазата на гестация, приложение и излагане 
на показ в американските градове, и най-вече в Ню 
Йорк, който е издигнат до ранг на Мека на сигурнос-
тта от систематична пропагандна кампания. По време 
на тази фаза неоконсервативните мисловни тръстове 
(think tanks) като Manhattan Institute, Heritage Foundation, 
American Enterprise Institute и някои други имат основна 
роля, тъй като те са тези, които изработват новите въз-
гледи, преди те да бъдат разпръснати сред американ-
ската управляваща класа във войната срещу държавата 
на благоденствието, която се води от зората на социал-
ните и расовите проблеми в САЩ, започнали в средата 
на 70-те години на миналия век.

Втората фаза е импорт-експорт, улеснявана от връз-
ките между сродни „резервоари за идеи“, изникнали 
като гъби в цяла Европа през последното десетилетие, 
и най-вече в Англия (Stone et al. 1999). Точно както по 
въпросите на заетостта и социалната политика (King 
and Wickham-Jones 1999; Deacon 2000), Англия служи за 
Троянски кон и „аклиматизационна камера“ за новите, 
неолиберални наказателни мерки и ги разпространява 
по целия континент (голямо влияние тук има Institute 
for Economic Affairs, който доведе в Обединеното крал-
ство първо Чарлз Мъри, за да проповядва орязване на 
благата, след това Лоурънс Мийд, за да пропагандира 
зависимост на благата от работата на хората, и накрая 
Уилям Братън, за да печели поддръжници за „нулевата 
толерантност“). Но ако износът на новите американски 
продукти, тип законност-и-ред, има зашеметяващ успех, 
то това се дължи на съществуващото търсене сред уп-
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* IHESI е държавен институт, който провежда образователни се-
минари и „проучвания“ по въпросите на сигурността и законови-
те мерки; той е под егидата не на Министерството на науката, а 
на Министерството на вътрешните работи, към което също е и 
полицията, и работата му наподобява повече бюрократична про-
паганда, а не научни разработки. Que Sais-Je е престижна серия 
публикации на Presses Universitaires de France, която се състои 

равляващите на страните, които ги внасят: в годините 
на намеса тези страни се посветиха в догмите на така 
наречения „свободен пазар“ и в императивите като „по-
малко управление“ в социалните и икономически дей-
ности.

Последната трета фаза се състои от слой научна за-
мазка на тези мерки и фокусът е направен: купуваме 
на сляпо консервативно прасе в криминологична торба. 
Във всяка страна могат да се намерят местни инте-
лектуалци, които спонтанно поемат ролята на „контра-
бандисти“ (passeur) или с университетския си авторитет 
препредават адаптираните американски политики и ме-
тоди за налагане на законност и ред в собственото си 
общество. Във Франция например има известен брой 
академични фигури, които живеят единствено от пре-
продаването на втора ръка американски идеологии за 
сигурност (един от тях предстои да публикува книга, 
озаглавена Има ли френски „Счупен прозорец“?, когато 
така наречената теория на „счупените прозорци“ вече 
загуби доверието на сериозните американски крими-
нолози). Това са идеологиите, на които можем да се 
натъкнем впоследствие под формата на псевдо-идеи на 
семинарите на Institute for Advanced Studies in Domestic 
Security (IHESI), в Que Sais-Je на тема Градското наси-
лие и несигурността, в документи, раздавани на кме-
тове по време на преговори за техните „договори за 
местна сигурност“ с централната власт, и накрая – във 
вестници и във всекидневни разговори.*

С това не искаме да кажем, че Европа внася аме-
рикански тип полиция и наказателни политики на едро, 
сляпо имитирайки политиците отвъд Атлантическия оке-
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ан. Европейските страни със силна държавническа тра-
диция, католически или социално-демократични, не са 
се насочили към угодническо подражание на амери-
канския модел, тоест към рязка и брутална замяна на 
социално благоденстващото отношение към бедността 
с наказателно отношение, подкрепено от радикална 
„карцеризация“. Те по-скоро търсят да открият „евро-
пейския“ (френски, италиански, германски и така ната-
тък) път към наказателната държава, подходящ за раз-
личните европейски политически и културни традиции и 
характеризиращ се с общ, двоен акцент на едновремен-
но социалната регулация и наказателната регулация на 
социалната несигурност.

Така френската държава едновременно увеличава 
социалната си намеса и наказателната си намеса. От 
една страна тя увеличи работните места за младежи и 
подкрепяните от правителството работни места за без-
работни, които включват обучение (CES, или Contrats 
Emploi-Solidarité); увеличи размерите на различни об-
ществени пакети помощи (които и така са малки) и 
значително увеличи гарантираните минимални доходи 
(RMI); въведе наистина универсална здравна осигуров-
ка и така нататък. Но, от друга страна, полицейски от-
ряди за справяне с масовите безредици се разполагат 
в така наречените „деликатни квартали“ и бяха сфор-
мирани специални разузнавателни единици за откри-
ване и обуздаване на престъпността в тях; държавата 
заменя социалните работници и преподавателите със 
съдии, когато „рискови“ младежи трябва да бъдат пре-
дупредени да не излизат от рамките на закона; градове 
приемат и прилагат напълно незаконни заповеди срещу 
просията, които служат за измитане на бездомните и 

от малки томчета с репутацията, че предлагат най-добрата и 
съвременна научна информация на дадена тема. Договорите за 
местна сигурност (Contrats locaux de sécurité) са споразумения, 
подписвани с централната власт, чрез които общините планират, 
популяризират и прилагат проактивни мерки срещу престъпнос-
тта. – Б. пр.
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* Double peine се отнася до факта, че почти всички чужденци, 
осъдени на затвор във Франция за сериозни престъпления, пър-
во излежават срока на присъдата си и след това биват изгонени 
от територията на страната с административен декрет. – Б. пр.

скитниците от улиците; правителството на Жоспен от-
каза да уеднакви нормите при принудително задържане 
чрез comparution immédiate (бързи арести и процес) с 
нормите за affaires à instruction (случаи за разследване 
след полицейски сигнал) с аргумента, че трябва да се 
бори с „градското насилие“ (като по този начин пред-
лага на младежите от западащите жилищни комплекси 
една форма на „утвърждаващо затворите действие“); 
наказанията за рецидивизъм са по-строги; депортация-
та на чужденци с double peine* са по-бързи и освобож-
даването под гаранция на практика е премахнато.

Втората разлика между САЩ и Франция (и по-об-
що страните от континентална Европа) е: наказателните 
мерки, налагани на бедността à la française, най-вече се 
прилагат от полицията и съда, а не чрез затвори. Това се 
подчинява на логика, която е по-паноптична, отколкото 
наказателна или сегрегираща, с показателното изклю-
чение на чужденците (Wacquant 1999c). Съответно бюро-
крацията на социалните служби е призована да поеме 
активна роля, тъй като те притежават информацията и 
човешкия потенциал да наблюдават отблизо „проблем-
ните групи“ – това аз наричам социален паноптикум.

Въпросът е дали европейският път е истинска алтер-
натива на американското лишаване от свобода, или е 
просто един етап по пътя към масовите затвори. Ако 
кварталите на затворените социални общности бъдат 
залети с полицаи, без да бъдат подобрени шансовете 
за живот и възможностите за заетост на обитателите 
им, със сигурност ще има увеличение на арестите и на-
казателните присъди и така, в края на краищата, хора 
в затворите. В какви пропорции? Бъдещето ще покаже. 
Същият въпрос възниква, много по-драматично и на-
боляло, в Латинска Америка, където полицията и нака-
зателните политики от американски тип се внасят на 
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едро. Две десетилетия след като „Момчетата от Чикаго“ 
префасонираха икономиките на този континент, „Мом-
четата от Ню Йорк“ Уилям Братън, Рудолф Джулиани 
и Manhattan Institute разпространяват тук своя госпел 
за законност и ред с разрушителни последици, пора-
ди много по-високите нива на бедност, ембрионичната 
фаза на програмите за социални блага и корумпирания 
и насилствен характер на криминалните и правосъдни-
те бюрокрации. В предишните авторитарни общества от 
Втория свят като Аржентина и Бразилия приложението 
на неолибералните наказателни мерки означава въз-
обновяване на диктатурата над бедните (виж Wacquant 
2000b за Аржентина и Wacquant 2001b за Бразилия).

„плуралистичното ляво“ на Франция 
се присъединява 

към „вашингтонския консенсус“

Точно в средата на Европа се води световната битка 
за определяне на транснационалните цели и норми на 
наказателната институция в ерата на неолибералистич-
ната хегемония и чрез тези норми – битката за офор-
мяне на визията за посткейнсианската държава. И тук 
новата ориентация на Франция към престъпността и 
сигурността играят централна роля. През 80-те годи-
ни на миналия век поредните мандати на Митеран до-
принесоха силно за легитимацията на неолибералната 
икономическа идеология като капитулираха под нати-
ска на финансовите пазари и паричните спекулации и 
приеха политика на строг бюджет и приватизация. Днес 
Жоспен се намира в същата позиция на наказателния 
фронт в резултат на това, че го възприемат – с право 
или не – като последния наистина ляв лидер в Евро-
па и дори в света. Той може да се противопостави на 
‘la pensée unique’ [едностранно мислещите] по въпро-
сите на наказателното правосъдие. Вместо това Жо-
спен пропагандира „Вашингтонския консенсус“ за ред 
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и законност, налаган от американските неоконсерва-
тивни идеолози. Когато омаловажи социалните причини 
за престъпността като „социологически извинения“ (в 
популярно интервю в Le Monde в началото на 1999 г. 
под несъзнателно ироничното заглавие „Срещу едно-
странното мислене“), той отрече социологическата ми-
съл, въпреки че тя е органично свързана със социалис-
тическата мисъл, и легитимира неолибералната визия 
за света в най-ретроградните є аспекти. Обикновено 
човек може да се надява, че когато левицата е отново 
на власт, ще предприеме смела политика на декрими-
нализация и декарцеризация, ще увеличи периметъра 
и привилегиите на социалната държава и ще намали 
тези на наказателната държава. А се случва обратното 
(Sainatti and Bonelli 2000). Същата педагогика на отстъ-
плението и отказа, която ръководеше икономическата 
политика, сега се прилага в областта на наказателното 
правосъдие. 

Появата във Франция на така наречената „Републи-
канска левица“, която скърби за дните, в които непъл-
нолетните получаваха строга дисциплина, е притесни-
телна – една чудовищна форма на републиканизъм, 
подхранван от носталгия по „златната ера“, която ни-
кога не е съществувала. Това старомодно образование 
– някои хора изглежда са забравили – се основава на 
фундаментално неегалитарни и насилствени социални 
отношения, особено между възрастовите групи и между 
половете. Обществото като цяло възпитава и не може 
да бъде възстановена старомодна система за дисцип-
линиране, когато навсякъде подобна система на строгия 
авторитет е поставена под въпрос и премахната. Когато 
господин Шевенман беше министър на образованието 
през 80-те години на 20 век по времето на управлението 
на Митеран, неговата амбиция беше да осее Франция 
с университети. Когато пое Министерството на вътреш-
ните работи (към което е полицията) в края на 90-те, 
планът му беше да обгради разрушените от правител-
ствената икономическа програма райони с полицейски 
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участъци, докато може би трае откриването на затвори 
в тях. И при двата сценария присъствието на държа-
вата се увеличава, но с диаметрално противоположни 
средства и последици: първият сценарий се превръща 
в разширяване на шансовете за живот, а вторият – в 
тяхното орязване; единият засилва легитимността на 
държавната власт, другият я подкопава. Без да преу-
величава, човек може да обобщи тази двойнственост 
със следната формула: за децата на средната и висша-
та класа – университети и професионални управлен-
ски работни места; за поколението на работническата 
класа, затворена в разпадащи се жилищни комплекси 
– несигурни работни места като служители или позиции 
като полицейски помощници, наблюдаващи изгнаници-
те и отпадъците от новия пазар на труда – под заплаха 
от лишаване от свобода. По този начин цели 10% от 
откриваните от държавата „младежки работни места“ 
са adjoints de sécurité, полицейски помощници, наети на 
длъжности с ниско заплащане и натоварени с улесне-
нието и разширяването на достъпа на силите на реда 
в тези райони.

Настъплението на наказателната държава
не е с предрешен край

За разлика от САЩ, където криминализацията на 
бедността се е превърнала в навик и привичка и зато-
ва е заложена в самата структура на държавата, както 
и в културата, в Европа зарът още не е хвърлен, даже 
никак. Както и несигурното заплащане, което някои се 
опитват да представят като естествена необходимост 
(то също идва от Америка), увеличението на наказание-
то лишаване от свобода не е неизбежно. Прибягването 
до апарата на затворите в развитите общества не е 
съдба, а въпрос на политически избори, и тези избори 
трябва да бъдат направени с пълно знание за фактите 
и последствията от тях.
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Съпротивата срещу наказанията на социалната не-
сигурност трябва да започне тристранна борба. Преди 
всичко, на нивото на думите и дискурсите, трябва да 
се сложи спирачка на семантичните стремежи, които 
водят, от една страна, до смаляване на пространството 
на дискусията (например чрез ограничаване на схва-
щането за „несигурност“ до физическа или криминална 
несигурност и изключване на социалната и икономи-
ческата несигурност) и, от друга, до банализиране на 
наказателното отношение към напрежения, свързани 
със задълбочаването на социалното неравенство (чрез 
употребата на такива мъгляви и несвързани схващания 
като „градско насилие“). Наложително е да следим от-
близо тези псевдо-теории, скалъпени от американските 
идеолози и от разнообразните идеологии за законност 
и ред, и да ги подложим на строги митнически про-
верки под формата на щателна логическа и емпирична 
критика.

След това, на фронта на юридическите политики и 
практики, трябва да бъдат спрени мултипликациите на 
мерките, насочени към „разширяване“ на наказателна-
та мрежа, и да бъдат предлагани социални, здравни 
или образователни алтернативи, когато е възможно. 
Трябва да подчертаем факта, че без да бъдат реше-
ние, полицейското наблюдение и лишаването от сво-
бода обикновено влошават и увеличават проблемите, 
които се опитват да решат. Знаем, че освен че удря 
най-вече мизерстващия пласт от работническата класа 
– безработните, тези на несигурна работа, скорошните 
имигранти, – лишаването от свобода само по себе си 
е мощен двигател на обедняването (Marchetti 1997). По-
лезно е в тази връзка неотклонно да си спомняме как-
ви са вредните условия и ефекти от затворите днес, не 
само за самите затворници, но също така и за техните 
семейства и съседи.

И накрая, много може да спечелим от връзката меж-
ду активисти и изследователи, работещи на наказател-
ния фронт, с тези, чиято борба е на социалния фронт, 

5.
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и то на Европейско ниво, за да се оптимизират интелек-
туалните и практическите ресурси, които ще бъдат ин-
вестирани в тази борба. Съществува огромна мина от 
научно и политическо знание, която трябва да бъде екс-
плоатирана и споделена по целия континент – и отвъд: 
американските учени и активисти имат да предложат 
богат опит, който демонстрира колосалната социална 
и човешка цена на масовото лишаване от свобода. За-
щото истинската алтернатива, която може да се проти-
вопостави на криминализирането на бедността, дели-
катно или твърдо*, е изграждането на една европейска 
социална държава, която да заслужава това определе-
ние. Най-добрият начин затворът да бъде накаран да се 
оттегли е да се затвърдят и да се разширят социалните 
и икономическите права.
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Наоми клайн

капитализъм на бедствията:
новата икономика на катастрофите

Преди три години, когато бях в Багдад по работа за 
списание „Харпърс“, една ранна сутрин посетих Када-
мия – регион, населен предимно от шиити. Един ирак-
ски колега беше чул, че част от квартала се е наводнил 
предишната нощ, както често се случвало. Когато прис-
тигнахме, улиците бяха наводнени от гладка синьо-зе-
лена течност, която клокочеше от канализацията под 
износения асфалт. Едно семейство ни покани да видим 
какво бяха сторили честите наводнения на някога пре-
красния им дом. Стените бяха мухлясали и напукани, а 
всяка вещ – книги, снимки и канапета – беше покрита с 
мръсна пяна, наподобяваща тиня от водорасли. Отвън 
заградената градина се бе превърнала във вонящо бла-
то, а детска люлка висеше отчаяно от мъртво палмово 
дърво. „Беше красива градина – ни каза собственикът 
Дурдам Ясин, – отглеждах домати.“

Ясин започна да брои на пръсти виновниците. Първо 
бил Садам, който харчил парите от петрол за оръжия, 
вместо за инфраструктура по време на ирано-иракската 
война. След това дошла войната в Персийския залив, 
когато американски ракети ударили електроцентрала 
наблизо и това спряло електричеството на службата 
по работа с канализациите. После било ред на санкции 
от Обединените нации, когато градските работници не 
смогнали да сменят съществени части от канализаци-
онната система. Като капак дошла и инвазията от 2003 
г., която допълнително „изпържила“ електрическия дале-
копровод. Наскоро дошли и компании като „Бечтел“ и 
„Дженеръл Електрик“, които били наети да оправят тази 
каша, но се провалили.
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Зад ъгъла безделничеше камион, вкарал големия 
си маркуч в един от каналите. „Най-мощната вакуумна 
помпа в света“ – рекламираше на английски една от 
вратите на камиона. Ясин обясни, че съседите били 
изтеглили парите си, за да платят на компанията да 
изсмуче последната партида от тиня, скъпо и временно 
решение на проблема. Джамията също била помогнала. 
Когато си тръгнахме, забелязах, че този вид частни ка-
миони могат да се видят на всяка пресечка.

По-късно същия ден се отбих в световноизвестната 
„Зелена зона“ на Багдад*. И там предизвикателствата 
на живеенето без функционираща обществена инфра-
структура бяха поети от частни фирми. Разликата е, 
че в Зелената зона предприетите действия всъщност 
имат ефект. Територията си има собствен електрически 
далекопровод, собствени телеграфни и канализацион-
ни системи, собствен запас от петрол, възможно най-
добрите болници, чисто новички кина – всичко това 
защитено от пет метрови в дълбочина стени. Чувството 
беше странно, все едно гигантски, укрепен карнавален 
кораб беше пуснал котва насред море от насилие и 
отчаяние, кипящата Червена зона, каквато е Ирак. Ако 
някой можеше да се качи на борда, там го очакваха 
питиета около бара в басейна, безвкусни холивудски 
филми и морски дарове. Ако пък не си от избраниците, 
можеше и да те застрелят за това, че стоиш твърде 
близо до стената.

Навсякъде в Ирак ярко се открояват безумно различ-
ните ценности, приписани на различни категории хора. 
Западняците и техните иракски колеги си имат пропус-
кателни пунктове на входа на улиците им, метални стени 
пред къщите им, бронежилетки и частни телохранители 
на повикване по всяко време от денонощието. Те пъту-
ват из страната в заплашителни бронирани конвои, с 
наемни войници, насочили оръжията си от прозорците, 

* Мястото, където са съсредоточени „съюзническите сили“, а 
преди това – дом на много министерства, военни бази и дворци 
на Садам Хюсеин. – Б. пр.
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следвайки основната си заповед да „защитават главата-
ря“. С всяко свое движение те прокламират безпощад-
ното съобщение: „Ние сме избраните“, „Нашите живо-
ти са безкрайно по-важни от вашите“. Междувременно 
средната класа иракчани остават верни на следващото 
стъпало от стълбицата: те могат да си позволят да си 
купят покровителство от местни наемни войници, имат 
възможност да откупят член на семейството, държан от 
похитители и в крайна сметка могат да избягат в живот 
на бедност в Йордания. Но голяма част от иракчаните 
не разчитат на никаква защита. Те вървят по улиците на 
Ирак, изложени на всевъзможни опустошения, с нищо, 
което да застане между тях и следващата кола бомба, 
освен собствените им дрехи. В Ирак щастливците си 
имат кевлар, а останалите – броеници.

Както повечето хора, и аз видях разделението меж-
ду Зелената и Червената зона на Багдад чисто и прос-
то като вторичен продукт от войната. Това е, което се 
случва, когато най-богатата страна в света си спретне 
лагер в една от най-бедните страни в света. Но днес, 
след години прекарани в посещения и на други бед-
ствени зони – като Шри Ланка след цунамито и Ню Ор-
лиънс след Катрина, – започнах да гледам на Зелени-
те/Червени зони в света по различен начин: забързан 
вариант на това, което силите на „свободните пазари“ 
причиняват на обществата ни дори и в мирни времена. 
В Ирак телефоните, тръбите и пътищата са разрушени 
от оръжия и търговски ембаргота. В много други части 
от света, включително и в САЩ, те са били разрушени 
благодарение на идеологии, войната срещу „големите 
правителства“, религията на данъчните отстъпки и фе-
тишът към приватизиране. Когато тази ронеща се ин-
фраструктура се съчетае с нарастващите напрежения 
в климата, ефектът може да е толкова разрушителен, 
колкото и по време на война.

Миналия февруари например Джакарта претърпя 
едно от тези предсказуеми бедствия. Придойде дъждът, 
както всяка година, но този път водата не се изтече в 
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добре известните изгнили канали на Джакарта и поло-
вината от града се напълни като басейн. Градът мина 
през масова евакуация и най-малко 57 души загинаха. 
Нито бомби, нито търговски санкции бяха нужни за про-
вала на инфраструктурата на Джакарта – фактически 
устойчивото и непрекъснато разяждане на обществе-
ното поле в Джакарта се беше настанило под знамето 
на „свободната търговия“. Десетилетия подкрепяните от 
Вашингтон програми за структурни регулации са раз-
глезили инвеститорите и уморените от глад обществени 
услуги, водейки до такива клишета на изкривено раз-
витие, като бляскави молове със закрити скейт рампи, 
обградени от ровове разбити канали. Днес тези канали 
са напълно пренебрегнати.

В по-богати държави, където обществената инфра-
структура е била много по-добре развита преди започ-
ването на упадъка, е било възможно забавянето на 
подобен вид калкулации. Политиците са имали възмож-
ност да намалят данъците и да хулят срещу голямо-
то правителство, даже и когато техните избиратели са 
ползвали пътищата, посещавали са училищата и жадно 
са пили от огромните обществени проекти на 30-те и 
40-те. Но след няколко десетилетия този номер спря 
да работи. Американското общество на строителните 
инженери многократно предупреждаваше, че САЩ са 
толкова назад в поддържането на обществената си ин-
фраструктура – пътища, мостове, училища и язовири, 
– че би струвало повече от трилион и половина долара 
за период от пет години, за да могат нещата отново 
да отговарят на стандарта. Миналото лято това пре-
дупреждение оживя: срутващи се мостове, наводнени 
подлези, експлодиращи парни тръби и все още раз-
търсващата трагедия, която започна при срутването на 
дигите в Ню Орлиънс.

След всяко бедствие е съблазнително да си пред-
ставим, че загубата на живот и производителност най-
накрая би изиграла ролята на плесница, която да про-
вокира политическата класа да пусне в ход някакъв нов 
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* Лятото на 2006 година. – Б. пр.
** Богати квартали в Ню Йорк. – Б. пр.

вид „Нов курс на Рузвелт“. Фактически се случва точно 
обратното: бедствията са се превърнали в предпоче-
тените моменти за прокарване на виждания за без-
милостно разединен свят, такъв, в който идеята за об-
ществена сфера няма място. Наречете го капитализъм 
на катастрофите. Всеки път, когато удари нова криза 
– даже и когато тази криза сама по себе си е вторичен 
продукт от идеологията на свободните пазари – страхът 
и дезориентацията, които настъпват, биват впрегнати 
за създаването на радикално социално и икономическо 
преустройство. Всяко ново сътресение играе ролята на 
акушерка за един нов курс на икономическа шокова те-
рапия. Крайният резултат е същото това необосновано 
разделение между включените и изключените, защите-
ните и прокълнатите, което е на показ в Багдад.

Вземете под внимание незабавната реакция около 
различните инфраструктурни кризи, които се случиха 
миналото лято*. Четири дни след срутването на моста 
в Минеаполис редакторският колектив на „Уолстрийт 
Джърнъл“ излезе с предложение: „използване на част-
ни инвеститори за построяването и управлението на 
обществените мостове и пътища“ със средствата, полу-
чени от непрекъснато увеличаващите се данъци. След 
като силни дъждове причиниха затварянето на линиите 
на метрото, вестник „Ню Йорк Таймс“ излезе с уводна 
статия под заглавието „Продайте метрото“. Това беше 
призив отделните влакови линии да започнат да се кон-
курират една с друга, съблазнявайки своите клиенти с 
най-безопасните и най-сухите услуги – и „таксуването на 
по-високи цени, когато конкурентните линии, стискайки 
се за инвестициите им, бъдат затворени с релсите им 
под вода“. Не е трудно да си представим на какво би 
заприличал този свободен пазар на метрото: бързоско-
ростни линии, превозващи пътници между кварталите 
Ъпър Уест Сайд и Уолстрийт**, докато влаковите линии, 
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обслужващи Саут Бронкс, не само биха продължили по 
пътя на своето дълго западане, а чисто и просто биха 
се удавили.

В същата седмица, когато се срути мостът в Мине-
аполис, изригна истерия покрай закъснелите полети на 
летище „Хийтроу“ в Лондон, подбуждайки списание „Еко-
номист“ да изиска „радикална реформа“ по отношение 
на „запуснатата, сбита“ постройка. Летищата в Лондон 
са вече приватизирани, но сега според списанието те 
трябва да се дерегулират, позволявайки на терминалите 
да се конкурират помежду си: „Различни компании биха 
могли да предоставят различни форми на преминаване 
през охраната, някои да са по-бързи и по-предпочитани 
от други.“ Междувременно в Ню Орлиънс училищата се 
подготвяха наново да отворят врати за есента. Повече 
от половината от учениците в града щяха да посещават 
чисто новички чартърни училища (частни училища, об-
служващи основното и средното образование в САЩ, 
които получават пари от държавата, но са освободени 
от някои регулации, които се отнасят до държавни учи-
лища, в размяна на определен вид отговорности за про-
изводството на дадени резултати, определени за всяко 
чартърно училище), където учениците ще се наслажда-
ват на по-малки класове, добре подготвени учители и 
подновени библиотеки благодарение на налети парични 
средства от държавата и различни фондации, които, 
както „Ню Йорк Таймс“ характеризира, са „национална-
та превъзходна лаборатория за широкото използване 
на чартърни училища“. Но чартърните училища са само 
за деца, които са приети от системата – образователна 
Зелена зона. Останалите ученици, които ще посещават 
държавни училища – голяма част от тях със специални 
физически и психологически нужди, или с други думи 
по-голямата част от афро-американците, – са изсипани 
в старата система, предхождаща урагана Катрина: без 
допълнителни финансови средства, препълнени класни 
стаи и повече охрана, отколкото учители. Образовател-
на Червена зона.
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И други институции, които се опитваха да преодо-
леят различията между супербедните и супербогатите 
в Ню Орлиънс, също бяха подложени на атака: хиляди 
субсидирани жилища намериха място в програмната 
схема за разрушаване, а болницата „Черити“, най-го-
лямата сграда за обществено здравеопазване, остана 
затворена. Първоначалната криза беше създадена и 
задълбочена от обществената инфраструктура, която 
висеше на косъм; в последвалите години истинското 
бедствие беше използвано като извинение за довърш-
ване на работата. 

Ще има още Катрини. Кокалите на държавите ни – 
толкова крехки и застаряващи – ще бъдат под натиска 
на още много бури, както климатични, така и полити-
чески. И когато ключови парченца от инфраструктура-
та бъдат разрушени, няма никаква гаранция, че те ще 
бъдат възстановени или построени наново, или поне 
ще достигнат състоянието, в което са били преди. Най-
вероятно те ще бъдат оставени да изгният, а богатите 
ще се изтеглят в заградени от високи стени квартали и 
нуждите им ще бъдат посрещнати от частни компании.

Не толкова отдавна кризите бяха времена на соци-
ално изравняване, необикновени моменти, когато пул-
веризирани общества оставяха настрана различията и 
„гребяха“ заедно. Днес това са моменти, в които още 
повече се разделяме един от друг и се накланяме към 
радикално сегрегирано бъдеще, където някои от нас ще 
изчезнат от картата, а други ще се изкачат в паралелен 
приватизиран свят, снабден с добре асфалтирани ули-
ци и небесни магистрали, безопасни мостове, бутикови 
училища, бързоскоростни летищни терминали и луксоз-
ни метра.

При разбулването на истината за Ирак и Ню Орли-
ънс стана ясно, че пазарът, който се отвори благодаре-
ние на тези кризи, не са само училищата, пътищата и 
петролните кладенци; кризите сами по себе си са нови-
те водещи пазари. Военният индустриален комплекс, за 
който предупреди Айзенхауър през 1961 г., се е развил 
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и превърнал в нещо, което е най-добре разбираемо 
като комплекс на капитализма на катастрофите, в който 
всяка функция, свързана с бедствие или конфликт (во-
дене на война, осигуряване безопасност по границите, 
шпионаж върху гражданите, реконструкция на градове, 
лечение на травматизирани войници), може да бъде из-
пълнена от всяка една корпорация срещу печалба. Този 
комплекс не се задоволява чисто и просто с поддър-
жане на държавата по начина, по който традиционният 
военен предприемач е работел. Той цели в основата си 
да изземе основните функции на държавата чрез собст-
вените си печеливши предприятия, точно както направи 
в Зелената зона на Багдад.

Случи се и в Ню Орлиънс. Седмици след като урага-
нът Катрина удари, Мексиканският залив се превърна 
в домашна лаборатория за същия вид правителство, 
ръководено от частни компании, чиито основи бяха по-
ложени в Ирак. Корпорациите, които грабнаха най-голе-
мите договори, бяха известната багдадска банда: кло-
нът KBR на „Холибъртън“ получи договор на стойност 60 
милиона щатски долара за реконструирането на военни 
бази по крайбрежието. „Блекуотър“ бяха наети да ох-
раняват операциите на FEMA (Федерална агенция по 
кризисно управление), таксувайки средно по 950 щат-
ски долара на ден на охранител. „Парсънс“, позорно 
известни с некадърната си работа в Ирак, бяха покане-
ни за проект по главна реконструкция на мост в Миси-
сипи. На „Флуор“, „Шоу“, „Бечтел“, „CH2M Хил“ – всички 
топ компании в Ирак – им бяха връчени договори да 
снабдят Мексиканския залив с мобилни домове за ева-
куираните само десет дена след срутването на дигите. 
Договорите им бяха изчислени на 3,4 милиарда долара, 
без да бъде обявен публичен търг. За придвижването 
на своята операция Катрина, „Шоу“ наеха бившия шеф 
на офиса за преустройство на Ирак към американската 
армия. „Флуор“ изпрати своя старши мениджър по про-
екта в Ирак към наводнената зона. „Работата ни по за-
строяването на Ирак намалява и това помогна на някои 
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хора да се отзоват на работата ни в Луизиана“ – обяс-
ни един от представителите на компанията. Джо Албах, 
чиято компания „Ню Бридж Стратеджис“ беше обеща-
ла да докара компаниите „Уолмарт“ и „Севън-Илевън“ 
в Ирак, беше един от лобистите в средата на много 
от сделките. Чувството, че войната в Ирак по някакъв 
начин се бе превърнала във франчайзинг, беше толкова 
поразително, че някои от наетите войници, преснички 
от Ирак, имаха проблем с приспособяването. Когато 
репортерът Дейвид Ендърс попита един от въоръжените 
постови пред хотел в Ню Орлиънс дали е бил свидетел 
на много акции, той отговори: „Не! Тук си е прекрасна 
Зелена зона.“

Оттогава приватизираното противодествие при бед-
ствия се превърна в една от най-горещите индустрии на 
Юг. Само година след урагана Катрина група от нови 
корпорации навлезе на пазара, обещавайки сигурност 
и надеждност, ако следващият „Голям“ удари. Едно от 
най-амбициозните предприемачества беше започнато 
от чартърна авиокомпания в Уест Палм Бийч, Флорида. 
„Хелп Джет“ се обявява като „Първият в света план за 
бягство от урагани, който превръща евакуацията в при-
ятна ваканция“. При идването на буря компанията ре-
зервира почивки за своите членове в петзвездни голф 
курорти, спа центрове или Дисниленд. С направените 
резервации евакуиращите се са взимани от зоната на 
урагана в лъскави джетове. „Без чакане на опашка, без 
досадни тълпи, само първокласно преживяване, което 
превръща проблема във ваканция... Наслаждавайте се 
на чувството да избягаш от обичайния кошмар покрай 
една евакуация.“ За останалите има друг вид привати-
зирано решение. През 2006 Червеният кръст подписа 
договор за сдружение за противодействия при ката-
строфи с „Уолмарт“. „Всичко това ще се превърне в 
частна компания, преди да се е свършило – каза Били 
Вагнер, шеф на Администрацията по катастрофите към 
„Флорида Кийс“. – Те имат знанията! Те имат средства-
та!“ Това беше речта му по време на Националния кон-
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грес по ураганите в Орландо, Флорида – бързо растящо 
ежегодно търговско шоу за компании, които продават 
всичко, което може да влезе в употреба по време на 
следващото бедствие. Дейв Бландфорд, участник в из-
ложението, който парадираше със своите „самозатоп-
лящи се храни“, отбеляза: „Човече, това си е голям биз-
нес – това е новият ми бизнес. Вече не съм в бизнеса 
за озеленяване. Вече ще си имам фирма, която да се 
занимава с развалините след ураган.“

В голямата си част паралелната икономика на ката-
строфите е била построена с парите на данъкоплатците 
благодарение на разцвета по приватизирането на ре-
конструирането на военни зони. Гигантските компании, 
които служеха като „асовете“ в Ирак и Афганистан, са 
изхарчили големи порции от техните доходи от склю-
чените договори с правителството за собствените им 
режийни разходи, или между 20 и 55 процента, съглас-
но одит, направен на компаниите в Ирак. Голяма част 
от тези парични средства напълно легално са отишли 
в огромни инвестиции за корпоративни машини, като 
например батальоните от трактори на „Бечтел“, флотата 
от самолети и камиони на „Холибъртън“, както и надзор-
ната архитектура, построена от L-3, CACI и „Буз Алън“. 
Най-значителни бяха инвестициите на „Блек Уотър“ в 
паравоенната им инфраструктура. Основана през 1996 
година, компанията е използвала постоянния си поток 
от договори за изграждането на частна армия от 20 000 
наемни войници на повикване и военна база в Северна 
Каролина на стойност между 40 и 50 милиона щатски 
долара. Отчетено е, че компанията има възможността 
да организира масови хуманитарни операции по-бързо 
от Червения кръст и може да се похвали с флота от 
летателни апарати, простиращи се от хеликоптери до 
Боинг 767.

„Блек Уотър“ биват наричани „Ал Кайда на добри-
те момчета“ от своите дясно ориентирани почитатели. 
Това е поразително сходство. Където и да се приземи 
този комплекс на капитализма на бедствията, той по-
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ражда разпространяването на въоръжени групи, които 
действат извън държавата. Това едва ли е изненада, 
когато държави биват реконструктуирани от хора, които 
не вярват в правителства, от това следва построяване-
то на такива държави, които са неизбежно слаби, съз-
давайки пазари за алтернативни сили на безопасност, 
като няма значение дали това е Хизбула, „Блек Уотър“, 
Армията Махди или бандата от Ню Орлиънс.

Обсегът на тази индустрия на катастрофите се прос-
тира далеч отвъд поредната линия на поведение. Когато 
корпоративната индустрия, построена при управление-
то на Буш, бъде погледната в своето цяло, това, което 
виждаме, е ясно отчетлива държава в държавата, която 
е толкова по-силна и по-способна, колкото е по-слаба 
и по-крехка самата държава. Тази корпоративна държа-
ва сянка е била издигната почти изцяло с обществени 
ресурси, включително и обучението на персонала є: 
90% от приходите на „Блек Уотър“ идват от договори с 
държавата и мнозинството от служителите на компа-
нията са бивши политици, войници и административни 
служители. И въпреки всичко огромната инфраструкту-
ра е частно притежавана и контролирана. Гражданите, 
които са я спонсорирали, не могат да имат никакви 
претенции над тази паралелна икономика или нейните 
ресурси.

Междувременно истинската държава е изгубила спо-
собността да изпълнява основните си функции без по-
мощта на тези компании. Собственият є инвентар е 
с изтекъл срок на годност и най-добрите експерти са 
избягали в частния сектор. Когато Катрина удари, FEMA 
трябваше да наеме частна фирма, която да определи 
договорите за частните фирми. Подобно на това, кога-
то дойде време да се поднови наръчникът на армията 
за работа с частни фирми, армията възложи работата 
на един от най-големите си частни сътрудници, MPRI, 
поради липсата на вътрешни експерти. ЦРУ са изгубили 
такава част от персонала си в полза на частния шпи-
онаж, че е трябвало да забранят на частни фирми да 
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вербуват в закусвалнята на агенцията. „Един наскоро 
пенсионирал се агент каза, че е бил вербуван два пъти, 
докато се редял за кафе“ – писа „Лос Анджелес Таймс“. 
Когато Министерство на вътрешната сигурност реши, че 
трябва да построи „фактически огради“ на границите с 
Мексико и Канада, Майкъл П. Джаксън, заместник-ми-
нистър на министерството, каза на контрагентите: „Това 
е необичайна покана... ние ви молим да се върнете и да 
ни кажете как да си вършим работата.“ Главният реви-
зор на министерството обясни, че Вътрешна сигурност 
„няма необходимия капацитет ефективно да планира, 
надзирава и изпълнява програмата по Инициативата за 
безопасни граници“.

По времето на Джордж У. Буш държавата все още 
си има всички украшения – внушаващи сгради, прес-съ-
общения от президента, политически битки – но дейст-
вително вече не върши управленческа работа или поне 
не повече, отколкото служителите на „Найк“ в градчето 
Бивертън, Орегон.

Последствията от решението на сегашните политици 
за систематично възлагане на отговорностите им, за ко-
ито всъщност тези политици са били избрани, на частни 
компании ще се простре отвъд една-единствена адми-
нистрация. Един път създаден ли е пазар, той трябва 
да бъде защитен. Компаниите в сърцето на комплекса 
на капитализма на бедствията започват да гледат на 
държавата и на неправителствените организации като 
на конкуренти; от корпоративна гледна точка всеки път, 
щом правителства или благотворителни организации 
изпълнят техните традиционни роли, те отнемат рабо-
тата на корпорациите, които биха могли да я свършат 
срещу печалба.

„Пренебрегната защита: мобилизирането на частния 
сектор за подкрепяне на вътрешната сигурност“, до-
клад от 2006 г., чийто консултативен комитет се състоя 
от едни от най-големите корпорации в сектора, пре-
дупреди, че „състрадателната федерална подбуда да 
осигури спешно съдействие на жертвите на бедствия 
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влияе върху пазарния подход за управление на риска“. 
Публикуван от Съвета по външни отношения, докладът 
спори, че ако хората знаят, че правителството ще дой-
де да ги спаси, те нямат стимул да платят за закрила. 
В същия дух, година след Катрина, главните изпълни-
телни директори от трийсетте най-големи корпорации 
в САЩ се обединиха под чадъра на Бизнес кръглата 
маса (Business Roundtable), чиито членове са „Флуор“, 
„Бечтел“ и „Шеврон“. Групата, самопровъзгласила се 
като Сдружение за отзив при бедствия, се оплака от 
„пълзящите мерки“ на неправителствения сектор при 
последиците от катастрофи. Междувременно наемните 
фирми гръмогласно претендираха, че те са много по-до-
бре оборудвани от ООН за включване в миротворчески 
мисии в Дарфур (Судан).

Голяма част от тази нова агресивност идва от подо-
зрението, че златната ера на бездънни федерални до-
говори може и да не продължи дълго. Правителството 
на САЩ се е насочило към икономическа криза бла-
годарение в не малка част на харчене от парите от 
бюджетния дефицит, което е наляло пари в приватизи-
раната икономика на катастрофите. В най-скоро време 
контракторите вероятно ще се потопят значително. В 
края на 2006 г. анализатори към отбраната започнаха 
да предсказват, че бюджетът по придобивките може да 
се свие с 25% през идващото десетилетие.

Когато мехурът на кризите се спука, фирми като 
„Бечтел“, „Флуор“ и „Блек Уотър“ ще изгубят голяма част 
от първоначалния поток от финансови постъпления. Те 
ще запазят своите високотехнологични съоръжения, за-
купени за сметка на данъкоплатците, но ще трябва да 
намерят нов бизнес модел, нов начин за покриване на 
високите им разноски. Следващата фаза от комплекса 
на капитализма на катастрофите е очевиден: с поява-
та на нови неочаквани явления, с правителство, което 
не е в състояние да посрещне разходите, и граждани, 
загазили заради празната им държава, паралелната 
корпоративна държава ще даде под наем инфраструк-

6.
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турата си по бедствия на тези, които могат да си я поз-
волят на каквато и да е цена, определена от пазара. За 
разпродажба ще е всичко, като се започне от превози 
с хеликоптери директно от покрива, мине се през пи-
тейна вода и се стигне до легла в приюти.

Богатството вече осигурява бягство от повечето кри-
зи – то може да ти купи навременни предупредителни 
системи за региони, разположени в зона, застрашена 
от цунами и запаси от тамифлу за следващото избух-
ване на епидемия. Богатството също купува бутилирана 
вода, генератори, сателитни телефони и наемането на 
ченгета. По време на израелската атака над Ливан през 
2006 г., правителството на САЩ първоначално опита да 
вземе пари от американските граждани за собствено-
то им евакуиране, въпреки че в крайна сметка беше 
принудено да отстъпи. Ако продължим да се движим в 
тази посока, образът на хора, заседнали по покриви 
в Ню Орлиънс, няма да е единствено бърз поглед към 
нерешеното минало на расово неравенство в Амери-
ка, но също така ще предвещае колективно бъдеще на 
апартейд, където оцеляването ще се решава на база 
кой има възможността да си плати.

Вероятно част от причината защо толкова голяма 
част от елита, както правителствен, така и корпора-
тивен, са толкова оптимистични относно промените в 
климата е, че те са сигурни, че ще могат да си купят 
изход и от най-лошата ситуация. Това също би могло и 
частично да обясни защо такава част от поддръжници-
те на Буш са християни, вярващи в деня на Страшния 
съд. Не е само това, че те се нуждаят да вярват в 
съществуването на отвор за бягство от света, който 
създават. Всъщност Екстазът за изкачването при Исус 
е притча за това, което те строят тук долу на земята – 
система, която приветства разрушения и бедствия, след 
което идва спасението с частни хеликоптери, които ги 
довеждат до божествено спасение.

Докато частни компании бързат да развият алтерна-
тивни устойчиви източници за постъпления, една друга 
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ниша от бизнеса защитава други корпорации. Това беше 
линията на работа на Пол Бремер, преди да стане про-
консул на Буш в Ирак: превръщайки мултинационални 
компании в безопасни мехури, способни да функциони-
рат гладко, дори и държавите, в които въртят бизнес, да 
се ронят около тях. Ранните резултати могат да бъдат 
видени във фоайетата на много офис сгради в Ню Йорк 
или Лондон – пропускателни пунктове в стил летищна 
охрана, с проверка на лични карти и рентгенови апа-
рати, – но индустрията има далеч по-велики амбиции, 
включващи приватизирането на глобални комуникатив-
ни мрежи, спешни здравни и електроенергийни услуги 
и възможността да разположат и осигурят превоз за 
глобална работна ръка по време на тежки катастрофи. 
Друга потенциална развиваща се област, идентифици-
рана от комплекса на капитализма на бедствията, са 
общинските правителства: възлагането на организаци-
ята на полицията и пожарната на частни охранителни 
компании. „Това, което правят за военните в центъра 
на Фалуджа, същото могат да правят и за полицията в 
центъра на Рино“ – каза представител на корпорацията 
„Локхийд Мартин“ през ноември 2004 година.

Индустрията на частните фирми предвещава, че тези 
нови пазари ще се развият значително в рамките на 
следващото десетилетие. Откровено виждане относно 
това, откъде идват такива тенденции, е дадено от Джон 
Роб, бивш командир към Делта Форс, превърнал се 
в мениджърски консултант. В широко разпространен 
манифест за списанието „Фаст Къмпани“ той описва 
„крайния резултат“ от войната над тероризма като „нов, 
по-гъвкав подход към национална сигурност, такъв, кой-
то не е построен около държавата, а около частни лица 
и компании... Сигурността ще се превърне във функция 
на това, къде живееш и за кого работиш, в голяма сте-
пен по начина, по който вече е разпределено и здрав-
ното осигуряване“.

Роб пише – „Богати индивиди и мултинационални 
компании ще са първите, които ще се освободят от 
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нашата колективна система, избирайки вместо това да 
наемат частни военни компании, като „Бечтел“ и „Три-
пъл Канопи“, да защитават техните домове и сгради и 
да установят защитен периметър около всекидневие-
то им. Паралелни транспортни мрежи – еволюиращи 
от таймшер самолетни компании като „Уорън Бъфетс 
НетДжетс“ – ще доставят провизии до тези групи, прех-
върляйки своите членове от една добре обезопасена 
и внимателно подбрана линия до другата.“ Този ели-
тарен свят е вече на мястото си, но Роб предвижда, 
че средната класа скоро ще го последва, „формирайки 
колективи в предградията, за да поделят цената за без-
опасност“. Тези „въоръжени предградия ще разгърнат и 
поддържат подкрепителни генератори и комуникацион-
ни свръзки“ и ще бъдат патрулирани от частни войници, 
„които са получили корпоративно обучение и се гор-
деят със своята уникална система по отреагиране при 
непредвидени явления“.

С други думи, свят от Зелени зони в предградията. 
А за тези, които са вън от обезопасения периметър, 
„ще трябва да се справят с остатъците от национална-
та система. Те ще бъдат притегляни от американските 
градове, където ще станат предмет на вездесъщ надзор 
и несигурни или несъществуващи услуги. За бедните 
няма да има друго убежище.“ Бъдещето, описано от 
Роб, звучи до голяма степен като настоящето в Ню Ор-
лиънс, където две много различни оградени общества 
изплуваха от отломките. От една страна това бяха така 
наречените FEMA-градове, пусти и извън обсега лагери 
от каравани за нискодоходни евакуирани, построени 
от подизпълнителните фирми „Бечтел“ и „Флуор“ и ад-
министрирани от частни охранителни компании, които 
патрулираха по чакълените парцели, дадоха достъп на 
ограничен брой посетители, не разрешиха достъп за 
журналисти и третираха оцелелите като престъпници. 
От другата страна бяха оградените общества, постро-
ени в богати райони от града, като Одюбон и Гардън 
Дистрикт, мехури от функционалност, които както из-
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глеждаше се бяха отделили от държавата напълно. В 
рамките на седмици след бурята жителите в тези райо-
ни имаха вода и мощни аварийни генератори. Техните 
пациенти бяха лекувани в частни болници, а техните 
деца посещаваха частни или чартърни училища. Те ня-
маха нужда от обществен транспорт. В Сейнт Бънард 
Париш, предградие на Ню Орлиънс, „ДинКорп“ (частен 
военен контрактор) бяха поели голяма част от вземане-
то на решения; други квартали директно бяха наели ох-
ранителни компании. Между двата вида приватизирани 
градове-държави се намираше нюорлиънската версия 
на Червена зона, където броят на убийствата полетя 
нагоре и квартали като Лоуър Нинт Уорд се превърнаха 
в постапокалиптичната ничия земя.

Друг поглед върху кризисно-апартейд бъдеще може 
да бъде намерен в богато републиканско предградие 
вън от Атланта. Жителите на квартала решиха, че са 
изморени да наблюдават как техните такси от недви-
жими имоти субсидират училища и присъствието на по-
лиция в ниско доходните афро-американски квартали. 
Те гласуваха да регистрират Санди Спрингс като техен 
собствен град, който може да харчи по-голямата част 
от своите данъци за услуги на своите 100 000 жители и 
да минимизира приходите, които биха били разпреде-
лени към общината Фултън. Единствената пречка беше, 
че Санди Спрингс нямаше правителствени структури и 
трябваше да ги построи от нищото – всичко от събира-
нето на данъци до зонирането на паркове и развлече-
ния. През септември 2005 г., същия месец, през който се 
наводни Ню Орлиънс, към жителите на Санди Спрингс 
беше направено уникално предложение от строителния 
и консултантски гигант „CH2M Хил“: „Позволете ни да 
го направим за вас.“ С първоначалната цена от 27 ми-
лиона щатски долара на година фирмата даде обеща-
ние да издигне от нищото завършен град.

След няколко месеца Санди Спрингс се превърна в 
първия „договорен град“. Само четири човека работе-
ха директно за новата община – всички останали бяха 
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частни фирми. Рик Хирсекорн, оглавяващ проекта на 
„CH2M Хил“, описа Санди Спрингс като „чист лист хар-
тия без правителствени методи“. Вестникът „Атланта 
Джърнъл Конститюшън“ направи репортаж, че „когато 
Санди Спрингс нае корпоративни работници да упра-
вляват новия град, беше смятано за дързък опит“. В 
рамките на една година обаче манията за „договорни 
градове“ яростно летеше из богатите предградия на Ат-
ланта и се бе превърнала в „стандартна процедура в 
северната част на община Фултън“. Съседни общества 
разбраха намека на Санди Спрингс и също гласуваха да 
станат самостоятелни градове и да се откажат от тех-
ните правителства. Един нов град, Милтън, незабавно 
нае „CH2M Хил“ да свърши работата – в крайна сметка 
те имаха опита. Не след дълго започна разработването 
на кампания за обединяването на новите корпоративни 
градове в тяхна собствена общност. Планът се сблъска 
със свирепа опозиция от невключените територии, къ-
дето политици казваха, че без парите от данъци те вече 
няма да имат възможността да си позволят големите 
обществени болници и обществен транспорт, че разде-
лението на общината би сътворило една слаба държава 
от едната страна и свръхдобре обслужена държава от 
другата страна. Това, което описваха, беше в голямата 
си степен Ню Орлиънс и по-малка част Багдад.

В тези богати предградия на Атланта дългият кръс-
тоносен поход за разглобяването на държавата набли-
жава своя край и е особено подходящо да се каже, че 
новата почва беше насадена от „CH2M Хил“. Корпора-
цията беше мултимилионов контрактор в Ирак, нает да 
осъществява същинските функции на правителството за 
надзор над други фирми. В Шри Ланка след цунамито 
компанията не само построи пристанища и мостове, но 
също така, според Държавния департамент, беше „отго-
ворна за цялостното управление на инфраструктурната 
програма“. След Катрина в Ню Орлиънс на „CH2M Хил“ 
им бяха предоставени 500 милиона щатски долара да 
построят FEMA-градовете и бяха на разположение за 
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следващото бедствие. Майстор по приватизирането на 
основните функции на държавата по време на изключи-
телни ситуации, сега компанията правеше същото и по 
време на обикновени ситуации. Ако кризите бяха послу-
жили като лаборатории за екстремни приватизации, то 
опитната фаза очевидно вече бе приключила.

Десетилетия общоприетата мъдрост беше, че светов-
ният хаос е изтощение за глобалната икономика. Инди-
видуални шокове и кризи можеха да бъдат впрегнати 
като механизми за принудително отваряне на нови па-
зари, разбира се, но след като първоначалният шок си 
свършеше работата, бяха необходими относителен мир 
и стабилност за поддържане на икономически растеж. 
Това беше и възприетото обяснение защо деветдесетте 
са били толкова проспериращи години: с приключване-
то на Студената война икономиките бяха свободни да 
се концентрират върху търговия и инвестиции и когато 
страните станаха по-оплетени една с друга и взаимо-
зависими, беше по-малко вероятно да се бомбардират 
взаимно.

През 2007 г. по време на Световния икономически 
форум в Давос, Швейцария, обаче политически и кор-
поративни лидери си чесаха главите над състоянието 
на нещата, което изглеждаше като подигравка с тази 
общоприета мъдрост. Това започна да бъде наричано 
„Дилемата Давос“, която Мартин Улф, репортер към 
„Файненшъл Таймс“, определи като „контрастът между 
благоприятните икономики в света и неблагоприятните 
политики“. Както Уолф го описа, икономиката е била 
изправена пред „серия от шокове: крахът на борсовия 
пазар след 2000 г., терористичните безчинства от 11 
септември 2001 г., войните в Афганистан и Ирак, търка-
нията относно политиката на Щатите, скок в реалните 
цени на петрола до нива невиждани от 1970 г. насам, 
прекратяване на преговорите в Кръга Доха и конфрон-
тациите относно ядрените амбиции на Иран“ – и все пак 
икономиката се намираше в „златния период на широко 
споделен растеж“. Казано направо, светът отиваше по 
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дяволите, нямаше изгледи за стабилност, а глобалната 
икономика шумно провъзгласяваше своето одобрение.

Озадачаващата тенденция също така е била забеля-
зана чрез икономическия индикатор, наречен „индексът 
на пистолети-хайвер“. Индексът следи продажбите на 
изтребители (пистолети) и частни самолети (хайвер). За 
своето седемнайсетгодишно проучване индексът основ-
но разкри, че когато изтребителите са се продавали 
оживено, продажбите на луксозни частни самолети са 
спадали и обратното: когато продажбите на частни са-
молети били във възход, продажбите на изтребители 
спадали. Несъмнено шепа от печелившите по време на 
война винаги успяват да забогатеят от продажбата на 
оръжия, но те бяха икономически незначителни. Все-
известната истина на съвременния пазар беше, че не 
може да имаш икономически растеж по време на наси-
лие и нестабилност.

С изключение на това, че всеизвестната истина вече 
не е истина. От 2003 г. насам, годината на инвазията над 
Ирак, индексът е отчел, че продажбите са нараснали и 
за изтребителите, и за частните самолети, бързо и ед-
новременно, което означава, че светът става по-малко 
мирен, докато акумулира значително повече печалба. 
Галопиращият икономически растеж в Китай и Индия е 
изиграл роля в увеличеното търсене на луксозни стоки, 
но по същия начин и разширяването на тесния Военен 
индустриален комплекс е изиграл роля върху разтяга-
щия се комплекс на капитализма на катастрофите. Днес 
глобалната нестабилност не помага единствено на мал-
ка група от оръжейни търговци; тя генерира огромни 
печалби за високотехнологичния сектор на вътрешната 
отбрана, за тежкото строителство, за частни здравно-
осигурителни компании, за петролния и газовия сектор 
и, разбира се, за охранителните фирми.

Обемът на рисковите постъпления е със сигурност 
достатъчен да предизвика икономически растеж. „Лок-
хийд Мартин“, чийто бивш вицепрезидент оглавяваше 
Комитета по освобождаването на Ирак, който гръмо-



89

гласно агитираше за инвазията, получи 25 милиарда 
щатски долара в договори с правителството на САЩ 
само през 2005 г. Конгресменът демократ Хенри Уакс-
ман отбеляза, че сумата „надхвърля брутния вътрешен 
продукт на 103 страни, включително Исландия и Коста 
Рика ... (и) също така е по-голяма от бюджетите на 
Департамента по търговия, Департамента на вътрешни-
те работи, Администрацията на малкия бизнес и целия 
законодателен клон на правителството взети заедно.“ 
Самите „Локхийд“ заслужаваха да бъдат характеризира-
ни като очертаващ се пазар. Компании като „Локхийд“ 
(чиято цена на акциите се утрои между 2000 и 2005 г.) 
са голяма част от причината защо борсовият пазар в 
САЩ беше спасен от продължителен крах, следващ съ-
битията от 11 септември. Докато обикновените ценни 
книжа не се движеха добре, индексът Спейд Дефенс 
(критерий за защита, вътрешна сигурност и ценни кни-
жа на аерокосмонавтиката) се качи със 76% между 2001 
и 2006 г., докато пазарният индекс на Стандард&Пуърс 
500 падна с 5% за същия период.

Дилемата Давос се подклажда още повече от силно 
печелившия модел за приватизирането на преустрой-
ствата, което беше изковано в Ирак. Цената на ценните 
книжа на тежкостроителни компании – включващи го-
лемите инженерни компании, които се сдобиват с до-
говори без нуждата от търгове след войни и природни 
бедствия – се покачи с 300% между 2001 и юли 2007 г. 
Преустройствата в момента са толкова голям бизнес, 
че инвеститори посрещат всяко ново бедствие с вълне-
ние покрай горещите първоначални оферти за акции: 30 
милиарда долара за реконструкция на Ирак, 13 милиар-
да долара за реконструкция след цунами, 110 милиарда 
за Ню Орлиънс и Мексиканския залив, 7,6 милиарда за 
Ливан.

Терористични атаки, които преди изпращаха борсо-
вия пазар спираловидно надолу, сега по подобие полу-
чават оптимистичен пазарен прием. След 11 септември 
2001 г., Дау Джоунс се сгромоляса 685 пункта веднага 
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щом пазара отвори врати наново. В остър контраст, на 
7 юли 2005 г., деня, през който четири бомби избухнаха 
из транспортната система в Лондон, убивайки дузина 
и ранявайки стотици, борсата в Щатите затвори с по-
високи пунктове отколкото предишния ден, като Насдак 
(National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations) се беше покачил със седем пункта. Годи-
на по-късно, в деня, в който Британските агенции по 
принудително изпълнение на закона арестуваха двай-
сет и четири заподозрени, които, както се смяташе, са 
участвали в планирането на взривяване на самолети, 
пътуващи до Съединените щати, Насдак затвори с 11,5 
пункта по-високо, до голяма степен благодарение на 
покачващите се акции на вътрешна сигурност.

После дойдоха и ексцентричните печалби на петрол-
ния сектор – 40 милиарда печалба през 2006 г. изклю-
чително за „ЕксонМобайл“, най-голямата печалба отбе-
лязвана някога, а техните колеги от „Шеврон“ не бяха 
твърде далеч. Както богатствата на корпорации, свърза-
ни с охрана, тежко строителство и вътрешна сигурност, 
така и тези на петролния сектор се подобряват с всяка 
изминала война, терористична атака или ураган от пета 
степен. В допълнение към прибирането на реколтата 
от краткосрочните изгоди от високите цени, свързани 
с несигурността в ключови петролни производители в 
региона, петролната индустрия устойчиво е успявала 
да превърне кризите в свое дългосрочно предимство. 
Независимо дали чрез осигуряване на големи порции 
от капиталите от преустройства в Афганистан да оти-
дат в построяването на скъпа пътна инфраструктура за 
нов петролопровод (докато по-голямата част от всички 
други важни преустройствени проекти биват спрени), 
или чрез настояването за нов приятелски настроен към 
инвеститорите закон за петрола в Ирак, докато самата 
държава гори, или носейки се на гърба на урагана Кат-
рина за планирането на нови рафинерии в Съединените 
щати от седемдесетте насам. Петролната и газовата 
индустрия са толкова интимно оплели се с икономиката 
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на катастрофите – и двете като коренна причина, която 
стои зад гърба на много бедствия и като бенефици-
енти от тях, – че заслужават да бъдат третирани като 
почетните моделиери на комплекса на капитализма на 
катастрофите.

Неотдавнашният порой от кризи се е трансформи-
рал в толкова грандиозни печалби, че много хора по 
света са достигнали до един и същ извод: богатите и 
властимащите трябва преднамерено да причиняват ка-
тастрофите, така че да могат да ги експлоатират. През 
юли 2006 г. анкета на национално ниво сред жителите 
на САЩ откри, че повече от една трета от отговорилите 
вярват, че правителството има пръст в атаките от 11 
септември или поне не е взело никакви мерки за тях-
ното спиране, защото „те са искали Щатите да поведат 
война с Близкия изток“. Подобни подозрения преслед-
ват по-голямата част от катастрофите от близкото мина-
ло. В Луизиана, при последиците от Катрина, приютите 
живяха със слуховете, че дигите не са поддали, а са 
били скришом взривени, за да може богатите райо-
ни да бъдат запазени сухи, докато трае почистването 
на града от бедните хора. В Шри Ланка често чувах, 
че цунамито е било причинено от подводни експлозии, 
възпламенени от САЩ, за да могат да пратят войски в 
югоизточна Азия и да поемат пълен контрол върху ико-
номиката на региона.

Изведнъж истината стана зловеща и по-опасна. Ико-
номическа система, която изисква постоянен растеж, 
докато отритва почти всички сериозни опити за еколо-
гични регулации, генерира постоянен поток от катастро-
фи сама по себе си, няма значение дали са военни, 
екологични или финансови. Апетитът към лесни, кратко-
срочни печалби, предлагани от чисто спекулативни ин-
вестиции е преобърнало борсата, валутата и пазарите 
на недвижимите имоти в машини за творене на кризи 
като азиатската финансова криза, мексиканската кри-
за на песото, крахът на точка ком и ипотечната криза. 
Нашето общо пристрастяване към мръсни, неподнови-
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ми енергийни ресурси храни възникването на друг вид 
кризи: природни бедствия (560% повишение от 1975 на-
сам) и войни, водени за контрол над редки ресурси (не 
само Ирак и Афганистан, но също и ниско интензивни 
конфликти като тези в Колумбия, Нигерия и Судан), ко-
ито в отговор водят до терористични ответни удари (из-
следване от 2007 г. показва, че броят на терористичните 
атаки се е увеличил седемкратно след започването на 
войната в Ирак).

При дадените врящи температури, както климатични, 
така и политически, бъдещите кризи трябват да се гот-
вят в тъмни конспирации. Всички индикатори посочват, 
че ако продължим да следваме същия курс, те ще про-
дължат да идват с още по-ожесточен интензитет. Гене-
рирането на бедствия следователно може да бъде ос-
тавено на пазарната невидима ръка. Това е една зона, 
която действително доставя.

Комплексът на капитализма на катастрофите не пла-
нира целенасочено да създаде катаклизмите, от които 
се храни (въпреки че Ирак може би е забележително 
изключение), но имаме множество доказателства, че 
съставната част на индустриите действително работи 
усърдно да направи всичко възможно сегашните гибел-
ни тенденции да продължат необорвани. Големи петрол-
ни компании са подхранили движението за отричане на 
промени в климата от години; само „ЕксонМобайл“ са 
похарчили 19 милиона долара за кръстоносния поход 
през последното десетилетие. Въпреки че този феномен 
е добре познат, взаимодействията между контракторите 
по кризи и производителите на елитно мнение са далеч 
по-неразбрани. Няколко влиятелни мисловни тръста 
във Вашингтон – включително Националният институт 
за обществено планиране и Центърът за политика по 
безопасност – са силно спонсорирани от контрактори, 
занимаващи се с оръжия и вътрешна сигурност, които 
печелят директно от непрестанното изобразяване на 
света като тъмно и заплашително място, с чиито беди 
се справят единствено силово именно тези институции. 
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Секторът за вътрешна сигурност непрекъснато се ин-
тегрира с медийни корпорации, развитие, което крие 
Оруелови загатвания. През 2004 г. гигантът в дигитал-
ната комуникация „ЛексисНексис“ плати 775 милиона 
долара за „Сейзинт“, компания за обработване на дан-
ни, която работи под наздора на федерални и държав-
ни агенции. Същата година „Дженеръл Електрик“, които 
притежават NBC, закупиха „Ин Вижън“, главният произ-
водител на спорни високотехнологични устройства за 
откриване на бомби, използвани в летища и други пуб-
лични пространства. „Ин Вижън“ получиха смайващите 
15-милиардни доларови договори за вътрешна сигур-
ност между 2001 и 2006 г., повече, отколкото всяка една 
друга компания.

Промъкващото се разширяване на комплекса на ка-
тастрофалния капитализъм в медиите може да се ока-
же нов вид корпоративно съвместно действие, такова, 
което гради върху вертикалното интегриране, станало 
популярно през деветдесетте. При всички положения 
има силен бизнес смисъл. Колкото по-паникьосани са 
обществата ни, убедени, че има спотайващи се теро-
ристи във всяка джамия, толкова по-висок рейтинг на 
новините, толкова повече биометрични лични карти и 
устройства за намирането на течни експлозиви, прода-
дени от комплекса и повече издигнати високотехноло-
гични огради. Ако мечтата за свободна „малка планета“ 
без граници беше билетът към печалби по времето на 
Клинтън, така кошмарът от заплахи, укрепени западни 
континенти, под обсада от джихад и нелегални имигран-
ти, играе същата роля през новото хилядолетие.

Има само един облак, който се мержелее над про-
цъфтяващата икономика на кризите – като се започне 
с оръжията, петрола, инженерство, надзор и се свърши 
с патентовани лекарства. Това е заплахата от неверо-
ятния сценарий, че последният разцвет някак си ще 
бъде прекъснат от началото на климатична стабилност 
и геополитически мир.
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мишел Шосудовски

Глобализацията на бедността

Последните години на 20 век ще отидат в история-
та като период на глобално обедняване, отбелязан от 
рухването на производствените системи в развиващия 
се свят, разрушаването на националните институции и 
разпадането на програмите за здравеопазване и обра-
зование. Тази „глобализация на бедността“, до голяма 
степен в противоречие с успехите на деколонизацията 
след края на Втората световна война, започна в Третия 
свят паралелно с изострянето на кризата с външния 
дълг на страните в него. От началото на 90-те години 
тя обхвана всички основни райони на земята, включи-
телно и Северна Америка, Западна Европа, страните от 
бившия „съветски блок“ и т. нар. „нови индустриални 
държави“ в Югоизточна Азия и Далечния изток. Глад в 
местни мащаби завилня в районите на Африка на юг 
от Сахара, Южна Азия и Латинска Америка. Затворени 
бяха здравните учреждения и училищата, стотици мили-
они деца бяха лишени от правото на начално образова-
ние. В „Третия свят“, Източна Европа и на Балканите се 
забелязва завръщане на забравени инфекциозни боле-
сти, включително туберкулоза, малария и холера.

Кратко резюме на процеса на обедняването:

Гладът в третия свят

От сухата савана на Сахарския пояс гладът сграб-
чи в мъртва хватка и влажните тропически централни 
райони на Африка. От него е поразена голяма част от 
населението на континента. Осемнайсет милиона души 
в Южна Африка (включително два милиона бежанци) 
се намират в т. нар. „гладуващи зони“, докато други 130 
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милиона от десет страни на континента са изложени на 
сериозен риск и заплаха от глад. Според изчисленията 
на ООН 23 милиона души от „Африканския рог“ (много 
от които вече не са между живите) се намират под за-
плаха от глад.

В Южна Азия, в периода след получаване на наци-
онална независимост, продължил и през 80-те години, 
случаите на гладна смърт до голяма степен бяха из-
олирани преди всичко в периферните племенни зони 
на съответните страни. След приемането през 1991 г. 
под надзора на Бретън-Удските финансови институции 
на т. нар. „Нова икономическа политика“ в Индия се 
забелязва широко разпространение на показателите 
на обедняване, обхващащо както селскостопанските, 
така и градските райони. В тази страна повече от 70% 
от селските стопанства са на дребни, едва удържащи 
положението си селяни или безимотни ратаи, съста-
вящи население от 400 милиона души. В районите със 
системи за напояване селскостопанските работници са 
ангажирани по 200 дни годишно, докато там, където се 
разчита на валежите, срокът на ангажираност е при-
близително 100 дни. Премахването на субсидиите за 
торове (едно от задължителните условия на споразуме-
нието с МВФ) и повишаването на цените на енергията и 
горивата за селскостопански цели тласкат голяма част 
от дребните и средни стопани към банкрут.

Проведеното през 1991 година изследване на микро 
ниво на случаите на гладна смърт сред тъкачите на 
ръчни станове в една относително добре развиваща се 
община в Андра Прадеш хвърля светлина върху проце-
са на обедняване на местните общности в резултат на 
прокарваните макроикономически реформи. Случаите 
на гладна смърт са регистрирани точно през месеците 
след въвеждането на „Новата икономическа политика“ 
след 1991 година. Девалвацията, премахването на кон-
трола върху износа на памучна прежда и тъкани, скокът 
на вътрешната цена на тези изделия довежда до краха 
на тогавашната система на заплащане на един пачам 
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(равняващ се на 24 метра) от посредника, за когото 
работят тъкачите.

Радхакришнамурти и жена му са тъкали между 3 и 4 
пачама месечно, осигурявайки по този начин оскъден 
месечен доход от 300-400 рупии (равни на 12–16 щатски 
долара). С приемането на държавния бюджет от 24 юли 
1991 г. цената на памучната прежда и платно скачат, 
като тежестта на новите цени се прехвърля върху тъка-
чите. В резултат на това доходът на семейството спада 
до 240–320 рупии месечно (9,60 – 13 щатски долара). 
Радхакришнамурти от село Голапали, окръг Гунтур, уми-
ра от глад на 4 септември 1991 г. Между 30 август и 10 
ноември 1991 година само в два района на областта 
Андра Прадеш са били регистрирани поне 73 случая на 
гладна смърт.

В Индия има 3,5 милиона тъкачи, които издържат с 
труда си 17 милиона от населението на страната.

икономическата „шокова терапия“
в бившия Съветски съюз

По отношение последствията върху доходите, зае-
тостта и социалното обслужване икономическата раз-
руха, настъпила в страните на Източна Европа след 
края на Студената война изглежда по-голяма от тази 
в годините на Голямата депресия от първата полови-
на на 20 век. Хиперинфлацията, започнала с падането 
на курса на рублата в бившия Съветски съюз в на-
чалото на 1992 година, предизвиква бързо стопяване 
на реалните доходи на населението. „Икономическата 
шокова терапия“ в съчетание с програмата за прива-
тизация предопределиха незабавната ликвидация на 
цели отрасли на промишлеността и изхвърлянето на 
милиони работници на улицата. Цените в Руската фе-
дерация скочиха 100 пъти след първоначалния кръг от 
икономически реформи, предприети от правителството 
на Елцин през януари 1992 година, докато надниците се 
увеличиха само 10 пъти. Данните показват, че реалните 

7.
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покупателни възможности са намалели с повече от 80% 
по курса от 1992 г.

Реформите имаха разрушително въздействие както 
върху предприятията на отбранителната, така и вър-
ху тези от гражданската икономика. Икономическият 
спад надмина преживения от Съветския съюз в най-
напрегнатите моменти на Втората световна война след 
немската окупация на Белорусия и Украйна и широко 
мащабните бомбардировки на съветската промишлена 
инфраструктура. През 1942 година брутният вътрешен 
продукт (БВП) на Съветския съюз беше спаднал с 22% 
в сравнение с довоенното равнище. В сравнение с това 
за периода между 1989 и 1995 години промишленото 
производство на бившия вече Съветски съюз спадна 
с 48,80%, а БВП – с 44%, като тенденцията на спад 
продължава. Според някои независими източници оба-
че спадът е много по-голям и съществуват множество 
доказателства, че официалните данни са силно мани-
пулирани.

Докато стойността на живота в Източна Европа и 
на Балканите стремглаво вървеше нагоре към западни-
те стандарти в резултат на премахването на всякакъв 
вид пазарно регулиране, минималните месечни доходи 
в тези страни станаха 10 щатски долара месечно. „В 
България Световната банка и Министерството на труда 
и социалните грижи поотделно изчислиха, че 90% от 
българите живеят под прага на бедността от 4 щатски 
долара месечно.“ Пенсиите за старост през 1997 г. се 
равняваха на 2 долара месечно. Лишени от възмож-
ността да плащат за електричество, вода и транспорт, 
редица групи от населението в региона са брутално 
изтласквани извън съвременната епоха.

Бедността и безработицата на Запад

От времето на Рейгън и Тачър, но още по-забеле-
жимо през периода на 90-години, се забелязва про-
цес на постепенно разпадане на т. нар. „държава на 
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благосъстоянието“ под въздействието на цяла поредица 
от изключително строги икономически мерки. Постигна-
тото в тази област през първите години след Втората 
световна война изчезва в резултат на орязването на 
системите за помощ при безработица, приватизацията 
на пенсионните фондове и социалното обслужване и 
общия упадък на социалната сигурност.

Повишаващото се равнище на безработицата сред 
младите хора в резултат на унищожаването на „дър-
жавата на благосъстоянието“ става източник на все 
по-нарастващи социални и граждански протести. Аме-
риканските политици все по-често заклеймяват нара-
стващите прояви на насилие от страна на младите хора, 
обещавайки все по-строги мерки против него – без да 
засягат, разбира се, истинските корени на проблема. 
Икономическото преструктуриране промени живота в 
западните градове, тласкайки го по пътя на развитието 
на Третия свят. Социалното разделение се превръща в 
главна характерна черта на условията за живот в голе-
мите градски метрополии, където дори пейзажът рязко 
се различава в зависимост от социалните и етниче-
ски характеристики. Показателите за бедност – детска-
та смъртност, безработицата и бездомието в гетата на 
американските (а напоследък и в европейските!) градо-
ве все повече се доближават до тези, характерни за т. 
нар. Трети свят.

разоряването на „азиатските тигри“

В резултат на някои спекулативни действия, насо-
чени срещу националните валути на страни като Ин-
донезия, Тайланд, Южна Корея и др., смятани за най-
успешни примери на „нови индустриални“ икономики в 
света, през последно време буквално за една нощ те 
бяха дестабилизирани и практически лишени от всичко, 
постигнато в областта на жизненото равнище на наро-
дите си.

Успешните усилия за намаляване на бедността в Ки-
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тай са заплашени от предстоящата приватизация или 
от предизвиканите фалити на хиляди държавни пред-
приятия и съпътстващата ги безработица – милиони 
работници ще бъдат изринати на улицата. Според из-
численията броят на работниците, които предстои да 
бъдат освободени от държавните предприятия, ще е 
около 35 милиона души. Смята се, че в селскостопан-
ските райони живеят 130 милиона излишни работници. 
Тези процеси се развиват паралелно с чувствителните 
орязвания на бюджета за социални програми, незави-
симо от главоломното нарастване на безработицата и 
бедността.

По време на азиатската валутна криза през 1997 
година милиарди долари от резервите на официалните 
Централни банки бяха присвоени от институционални 
спекуланти. С други думи, тези страни повече не са в 
състояние да „финансират икономическо развитие“ по-
средством монетарна политика. Въпросното изцеждане 
на официалните валутни резерви е важна, съществена 
част от процеса на икономическо преструктуриране, 
водещ до банкрут и масова безработица. С други думи, 
намиращият се в ръцете на частни „институционални 
спекуланти“ капитал многократно превъзхожда ограни-
чените резерви на азиатските централни банки. Неза-
висимо от това как ще действат – индивидуално или 
колективно, – последните повече не са в състояние да 
оказват съпротива на спекулативната активност.

приЧиНите За ГЛоБаЛНата БеДНоСт

Глобална безработица – създаване 
на „излишни хора“ в една глобална икономика

на евтиния труд

Упадъкът на жизненото равнище в света не е резул-
тат на „недостатъчни производствени ресурси“, както 
това е било в предишните исторически периоди. Всъщ-
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ност глобализацията на бедността се извършва във 
време на бърз технологичен и научен прогрес. Докато 
последният допринася до голяма степен за повишаване 
на потенциалните възможности на икономическата сис-
тема да произвежда необходимите стоки и услуги, факт 
е, че увеличението на производителността не намалява 
нивото на бедността в световен мащаб.

Напротив, съкращаването, корпоративното преструк-
туриране и пренасочване на производството към ра-
йони с евтина работна ръка в Третия свят повишава 
безработицата и значително намалява доходите на 
градските работници и селяните. Новият световен ико-
номически ред се подхранва от човешката бедност и 
евтиния труд. Високата безработица както в развитите, 
така и в развиващите се страни води до намаляване 
на реалното трудово възнаграждение. Безработицата 
придоби световен характер с миграцията на капитала 
от една страна в друга с цел постоянно търсене на по-
евтини източници на работна ръка. Според Междуна-
родната организация на труда (МОТ) в света от безра-
ботица са засегнати един милиард хора или почти 1/3 
от цялата работна ръка на планетата.

Пазарите на труда в отделните страни вече не са 
защитени, тъй като работниците от всяка една от тях 
са принудени да влизат в открита конкуренция едни с 
други. Правата на работниците се премахват заедно с 
премахването на границите и правилата, регулиращи 
пазарите на труда.

Световната безработица действа по подобие на 
черния дроб, „регулирайки“ цените на труда на светов-
но ниво. С други думи, огромните запаси на евтина ра-
ботна ръка в Третия свят, включително Китай (където 
има 200 милиона излишни работници според изчисле-
нията) и страните от бившия Източен блок, допринасят 
за задържане и дори за намаляване на заплатите в 
развитите страни. Засегнати са практически всички 
категории работна сила (включително висококвали-
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фицираните, професионалистите и научните кадри). 
Конкуренцията за работни места засилва социалното 
разделение по класов, етнически, полов и възрастов 
принцип.

параДокСи На ГЛоБаЛиЗаЦиЯта

микроефективност – макронедостиг

Наличието на ГЛОБАЛНА КОРПОРАЦИЯ намалява 
разходите за труд на световно равнище. Реалното за-
плащане в Третия свят и Източна Европа е 70 пъти по-
ниско от това в Съединените щати, Западна Европа или 
Япония. Вследствие наличието на тази огромна маса 
евтини и бедни работници, производствените възмож-
ности в света нарастват до невиждани размери.

Докато официалната икономическа наука неизменно 
поставя ударението върху ефикасно насочване на огра-
ничените ресурси на обществото, суровата социална 
действителност поставя под въпрос последствията от 
този начин на разпределение и насочване на ресурсите. 
Закриват се промишлени предприятия, малки и средни 
фирми се тласкат към фалит, професионални работници 
и чиновници остават без работа, човешки и физиче-
ски капитал остават без приложение – все в името на 
„ефективността“. Стремежът към „ефективното“ използ-
ване на обществените ресурси на микроикономическо 
равнище води до диаметрално противоположното поло-
жение на нещата на макроикономическо ниво. Не може 
да се твърди, че ресурсите са използвани „ефикасно“, 
когато огромни производствени мощности не функци-
онират, а милиони работници са на улицата. Съвре-
менният капитализъм се оказва напълно неспособен 
да мобилизира всичките тези налични и неизползвани 
човешки и материални ресурси.
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Натрупване на богатства,
нарушаване на производството

Провежданото в наше време икономическо пре-
структуриране в глобален мащаб води до стагнация 
в производството и в осигуряването на необходимите 
стоки и услуги, а в същото време ресурсите са прена-
сочени към носещи бърза печалба вложения в отрасли 
за луксозни стоки. Освен това, заедно с изтеглянето 
на капиталите от производствената дейност, се върви 
към търсене на печалби по пътя на все по-открито спе-
кулативни и мошенически банкови операции, а това на 
свой ред води до разбиване на основните световни 
финансови пазари.

И на юг, и на изток, и на север едно привилегиро-
вано социално малцинство натрупва огромни богатства 
за сметка на преобладаващото мнозинство от населе-
нието. За периода от 1982–1996 години само в Съедине-
ните щати броят на милиардерите се е увеличил от 13 
на 149! „Световният клуб на милиардерите“ (наброяващ 
около 450 члена) притежава по целия свят богатства, 
надхвърлящи с много брутния вътрешен продукт (БВП) 
на цялата група държави с нисък доход и население, 
което е 56% от всички хора, живеещи на планетата 
Земя! При това процесът на натрупване на богатства 
все повече се развива извън пределите на реалната 
икономика, откъснато от добронамерените производи-
телни и търговски дейности.

Според Форбс: „Борсовите успехи на Уолстрийт 
(предвид участието в спекулативни търговски операции) 
са в основата на значителното увеличаване на броя на 
милиардерите през 1996 година.“

На свой ред милиардите долари, натрупани от спе-
кулации, изчезват „като дим“ в тайни сметки в някое 
от 50-те офшорни „тихи заливчета“ за сенчеста банкова 
дейност по света. Според Мерил Линч от Американ-
ска инвестиционна банка по най-скромни изчисления 
частните богатства, управлявани от частните банкови 
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корпорации и отделни личности в условия, свободни 
от данъчни облагания – тоест в „офшорните заливчета“ 
по света – възлизат на 5,5 трилиона долара. Това се 
равнява на 25% от общия световен доход. Добитата 
предимно по незаконни пътища „плячка“ на „елитите“ от 
Третия свят, вложена в личните им сметки, се изчисля-
ва на 600 милиарда долара, като приблизително 1/3 от 
тях са в Швейцария.

Нарастващо предлагане – намаляващо търсене

Нарастването на производството при така оформе-
ната система става по пътя на „минимализирането на 
труда“ и постоянния натиск върху заплащането на ра-
ботниците. На свой ред този процес свива потреби-
телското търсене на необходими стоки и услуги, тоест 
възниква противоречие между практически неограниче-
ни производствени възможности и ограничаваните въз-
можности за потребление. В една глобална икономика, 
базирана на евтиния труд, самият процес на разши-
ряване на производството (включващ съкращаване на 
заетите производствени мощности, масовите уволнения 
и ниското заплащане) води до намаляване на потреби-
телските възможности на обществото. Така се оформя 
една тенденция към свръхпроизводство в небивали до-
сега мащаби. Всяко нарастване при такава система е 
възможно само по пътя на постоянното разширяване 
на сектора на неангажираните производствени възмож-
ности, т. е. чрез банкрут и ликвидация на „излишните 
предприятия“. Последните се закриват в полза на най-
развитите механизирани производства. Вследствие на 
това цели райони и промишлени отрасли остават не-
ангажирани и без работа. Засегната е икономиката в 
обширни части на планетата, използват се все по-сла-
бо възможностите є в областта на селскостопанското 
производство.

Очертаващото се в света свръхпроизводство на сто-
ки за потребление е пряко следствие от намаляване-
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то на покупателните възможности и повишаващите се 
равнища на бедността. Свръхпроизводството на свой 
ред води до по-нататъшно съкращаване на доходите 
на преките производители по пътя на закриването на 
„излишните“ производствени мощности. Противно на 
Закона на Сей за пазарите, превъзнасян от официал-
ната икономическа наука, предлагането само по себе 
си не създава търсене. От началото на 80-те години 
свръхпроизводството на стоки доведе до реалното на-
маляване на цените им, отприщило процеса на унищо-
жаването не само на непосредствените производители 
на суровини в Третия свят, но също така – малко по-къс-
но – и на все повече представители на преработващата 
промишленост.

Глобална интеграция – местна дезинтеграция

В резултат на девалвацията на валутните курсове и 
на либерализацията на вноса, включително и на сто-
ките от първа необходимост, в развиващите се стра-
ни бяха унищожени цели отрасли на промишлеността. 
Подкопано бе съществуването на неформалния градски 
сектор, който е играл исторически важна роля като из-
точник на работни места. В районите на Африка и Саха-
ра например традиционната неформална индустрия за 
производство на облекло беше пометена и подменена 
с пазар на облекла от „втора ръка“, внасяни от Запада 
по цени от 80 долара на тон.

На фона на икономическата стагнация (включваща и 
отрицателните показатели на растеж в страните на Из-
точна Европа, бившия Съветски съюз и Африка на юг от 
Сахара) най-големите корпорации в света отбелязаха 
невиждан растеж и увеличиха дела на своето участие в 
световния пазар. Този процес обаче в значителна сте-
пен бе осъществен по пътя на изместване на съществу-
ващите производствени системи дотогава в тези райо-
ни – тоест той беше извършен за сметка на местните 
регионални и национални производители. Въпросното 
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разширяване и „доходността“ на най-големите западни 
корпорации всъщност бяха предопределени в глобален 
мащаб от намаляването на покупателната способност и 
нарастващото обедняване на големи части от населе-
нието в света.

Цинично се твърди, че „оцеляват най-способните“. В 
сегашната световна икономика на свръхпроизводство 
обаче оцеляват единствено или предприятията с най-
високо равнище на техниката, или пък онези, които съз-
нателно налагат най-ниското заплащане на човешкия 
труд. Докато духът на англо-саксонският либерализъм 
по принцип изповядва привързаност към „разширяване 
на конкуренцията“, то посредством стриктно осъществя-
вания от нея най-строг финансов и монетарен контрол, 
макроикономическата политика на Г-7 на практика пре-
дизвиква широко мащабен процес на корпоративни 
сливания и поглъщания, както и фалит на малките и 
средни предприятия.

От своя страна големите многонационални корпора-
ции (най-вече от Съединените щати и Канада) устано-
вяват своето господство над местните пазари, главно в 
областта на услугите, чрез системата на корпоративно 
привилегироване. Този процес дава възможност на при-
вилегирования (тоест на едрия корпоративен капитал) 
да поставя под свой контрол както евтината работна 
ръка, така и предприемаческата дейност. Една голяма 
част от доходите на малките фирми или на търговците 
на дребно се изземва от т. нар. „независим производи-
тел“ (на практика упълномощеното от големите корпо-
рации привилегировано лице), който поема решаващи-
те дялове от капиталовложенията.

Паралелен процес се забелязва и в Западна Евро-
па. С Договора от Маастрихт във все по-голяма степен 
процесът на икономическото преструктуриране в Евро-
пейския съюз се поставя в услуга на господстващите 
финансови интереси за сметка на реалното обедня-
ване на европейските общества. Държавната власт в 
установената там система съвсем целенасочено е по-
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ставена в услуга на процеса на увеличаване на мощта 
на частните монополи и по този начин едрият капитал 
разрушава дребния във всички негови форми. Със за-
силване на процеса на формиране на икономическите 
блокове както в Европа, така и в Северна Америка, 
фактически се изкоренява регионалното и местно пре-
дприемачество, изменя се характерния градски начин 
на живот, а личната и дребна собственост се унищо-
жават.

Така наречената „свободна търговия“ и икономиче-
ска интеграция създават възможности за практически 
неограничена мобилност на транснационалните корпо-
рации, потискайки в същото време придвижванията на 
местния дребен капитал чрез различни неикономиче-
ски, нетарифни, главно институционни мерки. Въпрос-
ният тип „икономическа интеграция“ (изцяло подчинена 
на интересите на определени икономически субекти от 
световен мащаб) демонстрира някои белези и на поли-
тическо обединяване, но на практика възпроизвежда и 
засилва центробежните тенденции на противопоставя-
не, на разпадане и на социални конфликти както вътре 
в самите национални общества, така и между тях.

проДъЛЖаваЩата иНтерНаЦиоНаЛиЗаЦиЯ 
На макроикоНомиЧеСката реФорма

кризата по външния дълг

Когато след 1971 г. рухна системата Бретън-Удс, ос-
новаваща се на фиксирани обменни валутни курсове, 
процесът на преобразуване на световната икономика 
премина през няколко различни етапа. След края на 
войната във Виетнам през втората половина на 70-те 
години започнаха да се забелязват тенденции на свръх-
предлагане на стоки и суровини. Разразиралата се в 
началото на 80-години криза във връзка с външния дълг 
беше съпроводена с едновременно рухване на цените 
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на стоки и суровини, от една страна, и реално повиша-
ване на лихвения процент – от друга.

В състояние на криза изпадна и платежният баланс 
на развиващите се страни. Натрупването на голям вън-
шен дълг пък предостави на международните кредито-
ри и „донори“ необходимите „политически средства и 
предпоставки“ за оказване на натиск при определяне 
насоките на макроикономическата политика на отдел-
ните страни.

програмата за структурно приспособяване

За разлика от духа на сключените през 1944 г. Бре-
тън-Удс споразумения с основна цел „икономическо 
възстановяване“ и стабилност на обменните курсове 
на основните валути, обявената в началото на 80-те 
години „Програма за структурно приспособяване“ (SAP 
– Structural Adjustment Reform) се оказа в значителна 
степен преди всичко средство за дестабилизиране на 
националните валути и разрушаване на националните 
икономики на развиващите се страни.

Процесът на дестабилизиране на световната ико-
номика, извършван под ръководството на намиращи-
те се във Вашингтон международни финансови инсти-
туции и на Световната търговска организация (WTO), 
във все по-голяма степен отхвърля каквато и да било 
възможност за изграждане на национални икономики 
в развиващите се страни. Интернационализацията на 
макроикономическата политика фактически превръща 
цели страни в „отворени икономически територии“, а 
националните икономики – в суровинни източници, в 
„резерви“ на природни ресурси и евтина работна ръка! 
Подкопава се целенасочено съществуването и функцио-
нирането на държавния апарат, разрушават се предна-
мерено отраслите на промишлеността, произвеждащи 
стоки за вътрешния пазар, националните предприятия 
се тласкат към насилствен фалит.

 Въпросните реформи предизвикаха и



109

– ликвидиране или фактическо блокиране на зако-
нодателството, регулиращо равнищата на минималното 
трудово възнаграждение;

– съкращаване или пълно премахване на социалните 
програми и

– цялостно намаляване на ролята на държавата в 
борбата против бедността.

Глобален надзор

Активизирането на Световната търговска организа-
ция през 1995 г. отбелязва нов етап от следвоенното 
развитие на икономическата система. Положено беше 
началото на процеса на „ново преразпределение на 
власт и пълномощия“ в рамките на „триъгълника“, съста-
вен от Международния валутен фонд, Световната банка 
и Световната търговска организация. Международният 
валутен фонд призовава към по-ефикасен „надзор“ над 
икономическата политика на развиващите се страни и 
за по-голяма координация на дейността на въпросните 
три международни институции, а това на практика оз-
начава по-нататъшно ограничаване и грубо нарушава-
не на държавния суверенитет на отделните национални 
правителства.

Съгласно „новия търговски ред“ в света – както бе 
очертан след завършване на преговорите в Маракеш 
през 1994 г. от т. нар. „Уругвайска среща“ – настъпват 
промени в начина на реализиране на отношенията на 
въпросните три организации спрямо съответните на-
ционални правителства. Налагането и реализирането 
на предписанията на Международния валутен фонд и 
Световната банка в областта на политиката повече не 
зависят в такава степен, както дотогава, единствено 
от подписваните споразумения за отпускане на заеми 
(които по принцип не са смятани за „юридически об-
вързващи“ документи). Това е така поради факта, че 
по-голяма част от основните и официално обвързващи 
елементи на „Програмата за икономическо приспособя-
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ване“ (каквито са например въпросите за либерализа-
цията на търговията и режима за чуждите инвестиции) 
са залегнали трайно и подробно в параграфите и изис-
кванията на договорите, сключвани от съответните пра-
вителства за споразумение и членство в Световната 
търговска организация (СТО). Това състояние на нещата 
предоставя и нормативната база за предприемане на 
„надзор“ и други „полицейски“ мерки спрямо отделните 
страни и за налагането спрямо тях – включително и със 
сила – на различни видове условия, вече съобразени с 
изискванията на международното право.

Премахването на съществуващите досега ограниче-
ния и регулативни мерки по отношение на търговията 
съгласно изискванията на Световната търговска органи-
зация и новите клаузи за интелектуалната собственост 
ще дадат възможност на многонационалните корпора-
ции да навлязат в местните пазари и да контролират 
практически всички области на промишлеността, сел-
ското стопанство, сферата на услугите – тоест нацио-
налните икономики в тяхната цялост.

трайно гарантиране на права за банките
и транснационалните корпорации

При така очертаващата се нова икономическа обста-
новка в света, подписваните международни споразуме-
ния от чиновници, ползващи се с международни и над-
правителствени пълномощия, играят решаваща роля в 
процеса на разбиване на отделните национални иконо-
мики. По мнението на някои наблюдатели, Споразумени-
ето за финансовите услуги (Financial Services Agreement), 
заедно с Многостранното споразумение за инвестици-
ите (Multilateral Agreement on Investments – MAD), пред-
ложено под егидата на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (OECD), могат да бъдат оп-
ределени като „Харта за правата на многонационалните 
корпорации“. Тези споразумения значително намаляват 
възможностите на националните общества да регулират 
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и управляват националната си икономика. Многостран-
ното споразумение за инвестициите (MAD) представля-
ва и заплаха за съществуването на

– социални програми на национално равнище;
– политика за създаване на работни места, както и
– на каквито и да било действия и инициативи в под-

крепа на местното развитие, на общините и пр.
С други думи, това споразумение е реална опасност 

за нарастваща немощ и обезвластяване на национал-
ните общества за решаване на собствените проблеми, 
като успоредно с това все повече техни правомощия 
досега се прехвърлят на глобалните корпорации.

Заключение

Голяма ирония е, че тъкмо идеологията на „свобод-
ния“ пазар развива и поддържа нова форма на държав-
но вмешателство, предназначена за преднамерено и 
целенасочено манипулиране на силите на пазара. Ос-
вен това развитието на глобалните институции доведе 
до трайното и гарантирано „окопаване“ на правата на 
глобалните корпорации и финансовите организации на-
всякъде по света. Процесът на налагане на въпросните 
международни споразумения както на национално, така 
и на междуправителствено равнище, със сигурност из-
лиза извън рамките на т. нар. демократичен процес. 
С помощта на активна риторика около „държавната 
намеса“ в икономиката и „свободния пазар“ неолибе-
рализмът допълнително повишава нестабилността на 
представителите на политическата власт на национал-
но ниво.

Изопачаването и фалшифицирането на данните и 
фактите, свързани с разпространяването и задълбо-
чаването на бедността в света, не дават възможност 
на националните общества да разберат значението и 
последствията от историческия процес, започнал с из-
остряне на кризата около външния дълг в началото на 
80-те години на вече отминалия век. „Погрешното въз-
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приемане и разбиране“ на очерталите се тогава тен-
денции и събития всъщност е превзело, контролира и 
управлява всички сфери, области и нива, на които се 
води някакво обсъждане или дискусия по въпросите на 
реформите, свързани с разширяването на т. нар. „сво-
боден“ пазар. Интелектуалното късогледство на офици-
алната икономическа наука от своя страна също пречи 
по свой начин на разбирането както на механизмите 
на глобалния капитализъм в истинската им светлина, 
така и на техните разрушителни последствия върху жи-
вота на милиони хора по планетата. Съществуващите 
междудържавни международни институции, включител-
но и ООН, на практика вървят по същия път – при об-
съжданията на важни световни икономически проблеми 
обикновено се обръща много малко внимание на по-
следствията от процесите на преструктурирането върху 
националните общества, свързани с преднамереното 
унищожаване на техните институции и последващото 
изостряне на социалните конфликти.

Мишел Шосудовски е канадски икономист, професор 
по икономика в Университета на Отава. Автор е на ня-
колко книги, най-популярната от които е „Глобализация 
на бедността“ (преведена е на 11 езика). Последната 
му книга е „Войната на САЩ против тероризма“. Ста-
тиите му са преведени на повече от двайсет езика. Ре-
дактор е на Центъра за изследване на глобализацията 
(Centre for Research on Globalization) – www.globalresearch.
ca – който си поставя за цел да разобличава скритите 
цели на глобализацията.
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арундати рой

Хората срещу империята

Английската дума „публика“ вече се употребява в 
езика хинди. В смисъл на „хора“. На хинди сега употре-
бяваме и двете думи „саркар“ и „публика“ – правител-
ството и хората. Причината за тази двойна употреба е 
косвеното предположение, че правителството е нещо 
твърде отделно от „хората“. Обаче изкачвайки се наго-
ре по индийската социална стълба, виждаш, че разли-
ката между „саркар“ и „публика“ се размазва. Индий-
ският елит – както елитът навсякъде по света – намира 
за трудно да се разграничи от държавата.

В Съединените щати, от друга страна, размиването 
на разликата между „саркар“ и „публика“ е проникна-
ло много по-дълбоко в обществото. Това може да бъде 
знак за стабилна демокрация, но за съжаление истина-
та е малко по-сложна и неприятна. До известна степен 
това се дължи и на разгърнатата паяжина от параноя, 
подадена от щатския „саркар“ и изплетена от корпо-
ративната медия и Холивуд. Обикновените хора в Съе-
динените щати са подведени да си въобразяват, че са 
народ под обсада, чиято единствена закрила и защита 
е правителство. Ако не е комунизмът, то е Ал Кайда. 
Ако не е Куба, то е Никарагуа. В резултат най-могъща-
та държава в света е населена от ужасени граждани, 
наплашени от собствените си сенки. Един народ, свър-
зан с държавата не чрез социални услуги, обществено 
здравеопазване или трудови осигуровки, а чрез страх.

Този изкуствено произвеждан страх се използва да 
се печели обществено одобрение за ескалиране на во-
енната агресия. И така страхът се усилва в спирала 
от самоподхранваща се истерия, формално калибри-
ран от правителството в Поразително обагрени нива на 

8.
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терористична заплаха: пембено, тюркоазено и нежно 
розово.

За външните наблюдатели това срастване на „саркар“ 
и „публика“ в Съединените щати понякога прави труд-
ни за разграничаване действията на правителството от 
народа. Това объркване подхранва антиамериканизма 
по света, от който се възползва и който раздухва са-
мото правителство на САЩ и послушната корпоративна 
медия. Знаете рутината: „Защо ни мразят?“ – „Те мра-
зят нашите свободи“ и т. н. Това засилва чувството за 
изолация на американския народ и прави прегръдката 
между „саркар“ и „публика“ още по-интимна.

През последните няколко години „войната срещу те-
роризма“ мутира в по-общата „война срещу терора“. 
Използването на заплахата от един външен враг, за 
да сплотиш хората зад себе си, е онзи стар и уморен 
кон, който политиците яздят към властта от векове. Въ-
просът е дали пък обикновените хора, на които старият 
кон им е дошъл до гуша, не желаят нещо друго? Пре-
ди незаконната инвазия в Ирак допитването на „Галъп“ 
показа, че в никоя европейска страна поддръжката за 
едностранна война не е по-висока от 11%. На 15 фев-
руари 2003 година, седмици преди инвазията, повече 
от 10 милиона души протестираха срещу войната на 
различни континенти, включително в Северна Америка. 
И все пак правителствата на много уж демократични 
страни се включиха във войната.

Трябва да попитаме тогава: „демокрацията“ все още 
ли е демократична? Демократичните правителства от-
говорни ли са пред хората, които са ги избрали? И 
най-важното: отговорна ли е „публиката“ в една демо-
кратична страна за действията на нейния „саркар“?

Ако се замислим, логиката на войната срещу терора 
и логиката на тероризма са съвсем еднакви. И двете 
карат обикновените граждани да плащат за действията 
на правителството си. Ал Кайда накара хората в Съе-
динените щати да платят с живота си за действията на 
своето правителство в Палестина, Саудитска Арабия, 
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Ирак и Афганистан. Правителството на САЩ накара 
хората на Афганистан да платят с хиляди жертви за 
действията на талибаните и хората на Ирак да платят 
със стотици хиляди жертви за действията на Садам Хю-
сеин. Чий Господ решава коя война е „оправдана“ и коя 
не е? Джордж Буш старши каза веднъж: „Никога няма 
да се извиня заради Съединените щати. Не ми пука 
какви са фактите.“ Когато президентът на най-силната 
държава в света няма нужда да се интересува от фа-
ктите, можем да сме сигурни, че сме навлезли в Ерата 
на Империята.

истински избор

И така, какво значи обществената власт в Ерата 
на Империята? Значи ли нещо въобще? Всъщност съ-
ществува ли такава? В тези уж демократични времена 
конвенционалната политология твърди, че обществена-
та власт се упражнява чрез гласоподаване. Хората в 
много страни по света ще отидат до урните тази година. 
Повечето от тях – но не всички – ще имат това прави-
телство, за което са гласували. Но дали ще имат това 
правителство, което искат?

Тази година в Индия ние гласувахме срещу властта 
на хиндуистките националисти от партията Бхаратия 
Джаната (БДП). Но още докато празнувахме победа-
та, ние знаехме, че що се отнася до атомните бомби, 
неолиберализма, приватизацията, цензурата, големите 
язовири – по всички главни въпроси освен явния хинду-
истки национализъм – Индийският национален конгрес 
(ИНК) и БДП нямат съществени идеологически разли-
чия. Знаем, че 50-годишното наследство от управлени-
ето на ИНК подготви почвата, културно и политически, 
за крайно десните сили.

А изборите в САЩ? Имаха ли истински избор гласо-
подавателите в САЩ? Щатската политическа система 
е внимателно изградена така, че да не допуска никой, 
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който поставя под съмнение изконната правилност на 
военно-индустриалните корпоративни структури, да 
прекоси прага на властта. Имайки предвид това, не 
е чудно, че на тези избори имаше двама възпитани-
ци на Йейл: и двамата членове на тайното общество 
„Череп и кости“, и двамата милионери, и двамата в 
игра на войници, и двамата военнолюбци, които спо-
рят почти детински кой ще води войната срещу терора 
по-ефективно. Това не е истински избор. Това е приви-
ден избор. Също като избора на марка перилен препа-
рат. Независимо дали ще си купите „Айвъри Сноу“ или 
„Тайд“, и двата са притежание на „Проктър & Гембъл“. 
Истината е, че електоралната демокрация се превърна 
в процес на цинична манипулация. Днес тя ни предлага 
едно твърде ограничено политическо пространство. Да 
вярваме, че това пространство представлява истински 
избор, би било наивно. Кризата на съвременната демо-
крация е дълбока. Свободни избори, свободна преса и 
независимо правораздаване значат твърде малко, ко-
гато свободният пазар ги е свел до стоки за продан на 
този, който предложи най-висока сума.

В глобален мащаб, извън сферата на пълномощия 
на суверенните правителства, международните органи 
за търговия и финанси си служат със сложна мрежа от 
многостранни закони и споразумения, налагайки една 
система на присвояване, в сравнение с която колониа-
лизмът е смешен. Тази система позволява неограничен 
трафик на крупни суми спекулативен капитал към и от 
страните в Третия свят, който практически диктува тях-
ната икономическа политика. Оказвайки натиск чрез за-
плахата за масово изтегляне на финанси, международ-
ният капитал прониква все по-дълбоко в тези икономики. 
Гигантски транснационални корпорации контролират 
техните ключови инфраструктури и природни ресурси, 
техните полезни изкопаеми, водата и електроенергията. 
Световната търговска организация (СТО), Световната 
банка, Международният валутен фонд (МВФ) и други 
финансови институции като Азиатската банка за разви-
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тие на практика диктуват икономическата им политика 
и парламентарно законодателство. Със смъртоносната 
комбинация от арогантност и безпощадност, те стовар-
ват ковашките си чукове върху деликатни, взаимозави-
сими, исторически сложни общества и ги подлагат на 
разруха под плющящото знаме на „реформите“. Като 
следствие на такива реформи, хиляди малки предприя-
тия и индустрии затвориха врати; милиони работници и 
фермери изгубиха работата и земята си.

Щом веднъж свободният пазар започне да контро-
лира икономиките на Третия свят, те биват заплетени в 
мрежата на сложна, внимателно калибрирана система 
на икономическо неравенство. Западните държави за-
ливат пазарите на по-бедните нации със своята субси-
дирана селскостопанска продукция и други продукти, 
с които местните производители не биха могли да се 
съревновават. Страните, плячкосвани от колониални 
режими, са затънали в дълг към същите тези сили и 
трябва да изплащат около 382 милиарда долара годиш-
но. Богатите стават по-богати и бедните стават по-бе-
дни – но не случайно, а по предписание.

Или, казано просто и ясно, общото благосъстояние 
на 587-те милиардери в света за 2004 според списание 
„Форбс“ е 1,9 трилиона долара – повече от брутния 
вътрешен продукт на 135-те най-бедни страни в света, 
взети заедно. Добрата новина е, че милиардерите са се 
увеличили със 111 за една година.

Съвременната демокрация се постулира чрез почти 
религиозното приемане на националната държава. Но 
това не важи за корпоративната глобализация. Нито 
пък за ликвидния капитал. Така че макар капиталът да 
се нуждае от механизмите за принуда на националната 
държава, за да потушава бунтовете на слугите, този 
модел гарантира, че никоя отделна нация няма да може 
да се противопостави сама на корпоративната глоба-
лизация.
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обществената власт

Радикална промяна не може и няма да бъде дого-
ворена от правителствата; тя може само да бъде на-
ложена от хората. От „публиката“. От общества, които 
могат да си подадат ръце през националните граници. 
Общества, които не приемат концепцията за Империя. 
Общества, противопоставени на правителствата и ин-
ституциите, които поддържат и служат на Империята.

Империята има редица визитни картички. Тя използ-
ва различни оръжия, за да нахлуе в различните паза-
ри. Няма страна под слънцето, която да не е хваната 
на мушката на американска ракета „Круз“ и чековата 
книжка на МВФ. За бедните народи в много страни 
Империята не винаги се явява във формата на ракети 
и танкове, както беше в Ирак, Афганистан или Виет-
нам. В техния живот тя се явява в конкретни местни 
въплъщения – изгубена работа, неплатими сметки за 
електричество, спряно водоснабдяване, изхвърляне от 
жилището и прогонване от земята. Това е процес на 
неумолимо осиромашаване, което бедните познават от 
край време. Империята само още повече канонизира и 
влошава отдавна съществуващите неравенства.

Съвсем доскоро понякога беше трудно за хората да 
се видят като жертви на Империята. Но сега местните 
съпротивителни движения виждат все по-ясно ролята 
си. Колкото и претенциозно да звучи, те действително 
конфронтират Империята по свои собствени специфич-
ни начини. По различен начин в Ирак, Южна Африка, 
Индия и Аржентина, а също по улиците на Европа и 
Съединените щати.

Масови съпротивителни движения, самостоятел-
ни активисти, журналисти, художници и режисьори се 
обединяват, за да смъкнат лустрото на Империята. Те 
свързват точките, превръщат диаграмите на финансови-
те потоци и високопарните речи в истински разкази за 
истински хора и истинска безизходица. Те показват как 
цената на неолибералния модел се изразява в загуба-



119

та на домове, земя, работа, свобода и достойнство. Те 
правят неосезаемото осезаемо. Врагът, сякаш невидим 
преди, сега придоби очертания.

Това е голяма победа. Тя беше изкована от съвмест-
ните усилия на различни политически групи с разно-
образни стратегии. Но всички те разбраха, че прицелът 
на техния гняв, активизъм и упорство е един и същ. 
Това беше началото на истинската глобализация. Гло-
бализацията на несъгласието.

Междувременно разривът между богати и бедни се 
задълбочава и битката за контрол на световните ре-
сурси се разгаря. Икономическият колониализъм чрез 
пряка военна агресия се завръща на сцената.

Ирак днес е трагична илюстрация на този процес. 
Незаконната инвазия. Бруталната окупация в името на 
освобождението. Пренаписването на законите, за да 
се позволи безсрамното присвояване на богатството и 
ресурсите на страната от корпорации в съюз с окупа-
торите. И сега фарсът на суверенното „иракско прави-
телство“.

Иракската съпротива се бори на фронтовата линия 
в битката срещу Империята. И следователно тази битка 
е наша битка. Преди да даваме предписания как една 
пречистена иракска съпротива би трябвало да води 
борбата си в светски, феминистичен, демократичен и 
ненасилствен стил, ние трябва да изпълним нашия дял 
в съпротивата, като принудим правителството на САЩ 
и неговите съюзници да се изтеглят от Ирак.

Съпротива през граници

Първата войнствена конфронтация в Съединените 
щати между движението за глобална справедливост и 
неолибералната хунта беше по време на конференцията 
на СТО в Сиатъл през декември 1999 г. За много масо-
ви движения в развиващите се страни, които от дълго 
време водеха самотни, изолирани битки, Сиатъл беше 
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първият възхитителен знак, че хората в империалисти-
ческите държави споделят техния гняв и визия за един 
друг вид свят. Щом съпротивителните движения започ-
наха да си предлагат взаимопомощ през национални 
граници и да представляват истинска заплаха, прави-
телствата развиха свои собствени стратегии как да се 
справят с тях – от кооптиране до репресии.

Три нови опасности заплашват съпротивителните 
движения: трудното намиране на допирни точки между 
масови движения и масмедия, опасността от НеПОзи-
ране на съпротивата и конфронтацията между движени-
ята и все по-репресивната държава.

Да се намери допирната точка между масмедията и 
масовите движения е сложно. Правителствата разбра-
ха, че медиите, водени от сензацията, не могат да си 
позволят да се интересуват от една тема твърде дълго. 
Точно както бизнесът има нужда от оборот на пари, ме-
диите имат нужда от смяна на сензациите. Цели страни 
се превръщат в остарели новини, изпадат от дневен 
ред и тъмнината става по-дълбока, отколкото преди 
светлината да ги огрее за кратко.

Докато правителствата усъвършенстват изкуството 
на изчакване да отмине дадена криза, съпротивител-
ните движения все повече биват въвлечени във водо-
въртежа на производството на кризи и нови начини да 
бъдат поднесени в лесен за консумиране, обслужващ 
зрителя формат. Затова отделните случаи на гладна 
смърт са по-ефективен инструмент в публицирането на 
обедняването, отколкото истината за милионите недох-
ранени.

Тревожното днес е, че съпротивата, представена 
като спектакъл, се е откъснала от корените си в автен-
тичното гражданско неподчинение и изглежда по-скоро 
символична, отколкото истинска. Пъстрите демонстра-
ции и неделни маршове са полезни и приятни, но сами 
по себе си не са достатъчни да спрат войната. Войните 
ще бъдат спрени само когато войниците откажат да се 
бият, когато работниците откажат да товарят оръжия в 
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корабите и самолетите, когато хората бойкотират ико-
номическите аванпостове на Империята, посяти по ця-
лото земно кълбо.

Ако искаме да си върнем пространството за граж-
данско неподчинение, трябва да се освободим от ти-
ранията на сензационния репортаж и неговия страх 
от всекидневното. Трябва да използваме нашия опит, 
въображение и изкуство да изобличаваме инструмен-
тите на държавата, които гарантират „нормалното“ да 
е това, което е: жестоко, несправедливо и неприем-
ливо. Трябва да разкриваме политическите решения и 
процеси, които превръщат обикновените неща – храна, 
вода, подслон и достойнство – в недостижима мечта за 
обикновените хора. Истинският изпреварващ удар е да 
разберем, че войните са крайният резултат на погре-
шен и несправедлив мир.

Никакво медийно покритие на масовите съпроти-
вителни движения не може да компенсира истинската 
сила в реални условия. Наистина няма алтернатива на 
старомодната, изморителна политическа мобилизация.

Непозиране

Втората опасност пред масовите движения е НеПО-
зирането на съпротивата. Разбира се, някои неправи-
телствени организации (НПО) вършат ценна работа, но 
важно е да се разгледа феномена на НПО в по-широк 
политически контекст.

Най-големите, богати НПО са финансирани и покро-
вителствани от агенции за помощ и развитие, които от 
своя страна са финансирани от западните правител-
ства, Световната банка, Обединените нации и някои 
многонационални корпорации. Макар че това може да 
не са съвсем същите агенции, те несъмнено са част 
от същата широка политическа формация, която налага 
неолибералния модел и преди всичко изисква съкраща-
ване на правителствените разходи.
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Защо тези агенции биха финансирали НПО? Може 
ли това да е просто старомодно мисионерско усърдие? 
НПО създават впечатлението, че те запълват вакуума, 
създаден от отстъпващата държава. В известен смисъл 
това е така, но положителните последствия са незначи-
телни. Техният истински принос е, че свалят налягането 
на политическото недоволство и раздават като помощ 
или милосърдие това, което би трябвало да принадлежи 
на хората по право. Те променят обществената психика, 
превръщат хората в зависими жертви и затъпяват ост-
рите ръбове на политическата съпротива. НПО създават 
един вид буфер между „саркар“ и „публиката“. Между 
Империята и нейните поданици. НПО станаха арбитри-
те, интерпретаторите, насочващи дискурса – светските 
мисионери на съвременния свят.

В крайна сметка – в по-малък мащаб, но по-ковар-
но – капиталът, който се влива в НПО, играе същата 
роля в алтернативната политика както спекулативният 
капитал, който се влива и излива от икономиките на бе-
дните страни. Той започва да диктува дневния ред, като 
превръща конфронтацията в преговори и деполитизира 
съпротивата.

Цената на насилието

И така, стигаме до третата опасност: смъртоносната 
природа на настоящата конфронтация между съпроти-
вителните движения и все по-репресивните държави. 
Между обществената власт и агентите на Империята.

Веднага щом гражданската съпротива даде най-сла-
бите признаци за преминаване от символично действие 
към нещо привидно по-опасно, отговорът е безпощаден. 
Видяхме какво се случи с демонстрациите в Сиатъл, 
Маями, Гьотеборг и Генуа.

В Съединените щати бе приет законът PATRIOT, който 
стана модел за други антитерористични закони, приети 
от правителствата по света. Гражданските свободи би-
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ват ограничавани в името на опазването на свободата. 
И след като сами предадем нашите свободи, за да ги 
спечелим обратно ще трябва да вдигаме революция.

Ние не одобряваме насилието на войнствените гру-
пировки. Нито морално, нито стратегически. Но да ги 
заклеймим, без първо да изобличим много по-огромно-
то насилие от страна на държавата, би означавало да 
лишим хората от тези райони не само от основните им 
човешки права, но и от правото им на изслушване и 
защита. Хората, които живеят по време на остри кон-
фликти, знаят, че въоръжената борба провокира масив-
на ескалация на насилието от страна на държавата. Но 
при положение, че живеят в състояние на непоносима 
несправедливост, могат ли те да си мълчат завинаги?

Няма дискусия днес, която да е по-важна от дебати-
те за стратегиите на съпротива. И изборът на стратегия 
не е изцяло в ръцете на „публиката“. Той също е в ръ-
цете на „саркар“.

В тези объркани и отчаяни времена, ако правител-
ствата не правят всичко по силите им да зачетат не-
насилствената съпротива, тогава по подразбиране те 
дават предимство на тези, които се обръщат към на-
силието. Никакво осъждане на тероризма от страна на 
правителствата не заслужава доверие, ако те не де-
монстрират интерес към промяна чрез ненасилствен 
протест. В действителност обаче ненасилствените съ-
противителни движения днес биват смачквани, купени 
или просто игнорирани.

Междувременно правителствата и корпоративната 
медия (и нека да не забравяме филмовата индустрия) 
хвърлят щедро своето време, внимание, средства, тех-
нологии и проучвания за война и тероризъм. Насилието 
бива обожествено. Посланието е тревожно и опасно: 
ако се опитвате да изразите обществено недоволство, 
насилието е по-ефективно от ненасилието.

Американските войници в Ирак – главно доброволци 
от бедняшкия набор в малки градчета и бедните град-
ски квартали – са жертви точно толкова, колкото и 
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иракчаните на същия ужасен процес, който ги кара да 
умират за победа, която никога няма да е тяхна.

Мандарините на корпоративния свят, изпълнителните 
директори, банкерите, политиците, съдиите и генерали-
те ни гледат отвисоко и клатят строго глави. „Няма ал-
тернатива“, казват те и пускат кучетата на войната.

Тогава от руините на Афганистан, от разрушените 
градове на Ирак и Чечня, от улиците на окупирана Па-
лестина и планините на Кашмир, от хълмовете и рав-
нините на Колумбия и горите на Андра Прадеш и Асам 
идва смразяващият отговор: „Няма друга алтернатива 
освен тероризъм.“ Тероризъм. Въоръжена борба. Въста-
ние. Наричайте го както искате.

Тероризмът е ужасен, грозен и обезчовечаващ както 
за своите извършители, така и за своите жертви. Но 
същото се отнася и за войната. Може да се каже, че 
тероризмът е приватизацията на войната. Терористите 
са търговци на свободния пазар на войната. Те са хо-
рата, които не вярват, че държавата има монопол върху 
законната употреба на насилие.

Разбира се, има алтернатива на тероризма. Тя се 
нарича справедливост. Време е да разберем, че никак-
ви ядрени оръжия, нито доктрините за пълно военно 
доминиране, нито „майката на всички бомби“ BLU-82, 
нито назначеният отвън Управителен съвет в Ирак или 
племенният съвет Лоя Джирга в Афганистан могат да 
купят мир за сметка на справедливостта.

Стремежът към хегемония и военно превъзходство 
на едни ще бъде париран още по-ожесточено от коп-
нежа за достойнство и справедливост на други. Точно 
каква форма ще приеме тази битка, дали ще е красива 
или кръвопролитна, зависи от нас.

Арундати Рой е индийска писателка и политически 
активист. Фокусира се над теми като социална спра-
ведливост и икономическо неравенство. През 1997 г. пе-
чели наградата „Букър“ за книгата си „Богът на дреб-
ните неща“.
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петър пан

отвъд парламентаризма,
отвъд партиите?

Господстващият политически модел в началото на 21 
век е конституционно-плуралистичният. Той датира от 
17 век и практически е отбелязал малко развитие от 
Френската революция до наши дни. Кои са неговите 
характеристики? Работи ли и за кого? Може ли той 
да бъде средство за постигане на качествена промяна 
в света? Можем ли чрез него да премахнем цялата 
нищета и експлоатация? Какви са неговите недъзи и 
могат ли да бъдат реформирани? Какви алтернативи 
стоят пред нас?

Отговорите на тези въпроси са особено важни днес, 
дни преди парламентарните избори в България през 
2009 г., а още повече в условията на глобална криза. 
Можем ли да променим обществото към по-добро чрез 
избори, парламент, партии?

отвъд парламентаризма
и представителната демокрация

Политическите системи на съвременните „демокра-
ции“ се срещат в различни разновидности (парламен-
тарни, президентски и полупрезидентски републики и 
монархии), но всички те имат определен набор от ос-
новни характеристики:

•	 те са представителни демокрации 
•	 има институционално разделение на властите 
•	 съществува плурализъм – повече от една партия, 

като конкуренцията и борбата за власт се осъществя-
ват чрез избори 
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•	 управлението се основава на принципа на мно-
зинството 

•	 съществува свобода на словото. 

Нека разгледаме последователно основните харак-
теристики...

Представителната демокрация означава, че народът 
избира чрез избори кой да управлява. Хората не ре-
шават сами бъдещето си, а делегират това право на 
представители, които да го правят вместо тях. Един-
ственото право за определяне на бъдещето си хората 
имат веднъж на няколко години чрез гласуване за една 
или друга партия. Контролът върху управлението може 
да бъде осъществен или чрез избори, или евентуално 
чрез т. нар. „групи за натиск“ (лобисти, НПО, различни 
обществени групи).

Една от основните фигури във философията на поли-
тологията след Френската революция, Жан-Жак Русо, 
смята, че народното представителство не е приемливо, 
тъй като суверенът е неделим и неотчуждаем: сувере-
нът като упражняване на общата воля може да се пред-
ставлява само от себе си и следователно в момента, 
когато народът делегира свои права на представители, 
той вече не е свободен. Суверенният народ (или как-
то Русо го нарича накратко – суверенът) не може да 
делегира на представители властта да градят закони 
вместо него. А закон може да бъде само този акт, който 
е одобрен от народа.

В отговор на подобни критики защитниците на парла-
ментаризма и представителната демокрация заявяват, 
че всъщност властта принадлежи на народа. Според 
Николай Бердяев обаче държавната власт никога не е 
принадлежала и по принцип не може да принадлежи 
на хората, тъй като нейната природа е йерархична. В 
действителност в най-„демократичните“ републики уп-
равлява не мнозинството, а малцинството – банкери, 
партийни лидери (водачи), вестникари. Народният суве-
ренитет е само мит, вълна на народна стихия.
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Гаетано Моска прави следното наблюдение: „Когато 
казваме, че гласоподавателите „избират“ своите пред-
ставители, ние използваме много неточен език... по-
вярно е да се каже, че техните приятели са ги избрали. 
В изборите тези, които имат волята, материалите и мо-
ралните средства да я наложат върху останалите, взи-
мат водачеството над другите и ги командват.“ Ако ин-
дивидуалните гласове се разпръснат съвсем свободно, 
шанс за избиране почти няма. Затова изборът се огра-
ничава върху малцина, които имат шансове да успеят. 
А тези, които имат шансове, са поддържани от групи, 
комитети, партии, бизнес интереси, т. е. от организира-
но малцинство. Освен това самият дневен ред, въпро-
сите на изборната кампания внимателно са ограничени 
да не подриват престижа на кандидатите. Огромното 
мнозинство от избиратели са пасивни и упражняват 
ограничено право да изберат между вече готови канди-
дати. Изобщо както изборите, така и парламентът само 
привидно са демократични, в полза на мнозинството. 
Тяхната истинска роля е да подбират, излъчват и трени-
рат политическия елит.

А може ли този трениран, професионален политиче-
ски елит да бъде отговорен пред своите гласоподава-
тели? В парламентарната теория и практика има два 
вида мандат на депутатите. Първият е наричан „сво-
боден мандат“, при който „народният представител“ е 
независим от поръченията на своите избиратели и в 
парламента действа по собствена съвест и убеждения 
(ако има такива, разбира се). Другият вид мандат е 
императивният (задължителният), който предполага от-
говорност на депутата пред неговите избиратели и пред 
целия народ. Избирателите имат право да го отзовават 
по всяко време, ако той не изразява техните интереси 
и не се съобразява с техните изисквания. Този втори 
тип мандат не е характерен за представителната демо-
крация, а по-скоро за пряката такава, каквато обаче 
съвременната политическа система не е. В България 
депутатите са със свободен мандат – както пише в чл. 
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67(1) от конституцията ни: „Обвързването със задължи-
телен мандат е недействително“, т. е. те не са отговорни 
пред никого. В действителност обаче депутатите са от-
говорни пред своята партия, от която могат да бъдат из-
ключени от партията, да бъдат изключени от фракцията 
в парламента, да бъдат санкционирани или наказани по 
друг начин. Реално народните представители не пред-
ставляват народа, те представляват интересите вътре 
в партията, нейните различни фракции, икономически 
кръгове и други.

Следователно и представителната демокрация не 
представлява хората, а сама себе си. Най-основната 
характеристика на съвременната политическа система 
се оказва мит.

митове ли са и другите характеристики?

Нека погледнем разделението на властите. Институ-
ционалното разделение на властите предполага законо-
дателната, изпълнителната и съдебната власт да са не-
зависими една от друга и да се контролират взаимно, 
като нито една от тях не може да има превес и да се 
сдобие с огромна власт. В съвременните „демокрации“ 
изпълнителната власт е съсредоточена в правителство-
то, законодателната – в парламента, а съдебната – в 
съдебната система.

има ли разделение на властите наистина?

Още през 18 век Монтескьо (един от основните под-
дръжници на конституционно-плуралистичните системи) 
заявява, че ако изпълнителната власт е възложена на 
лица от законодателното тяло, то свободата би изчез-
нала, защото едни и същи хора биха станали титуляри 
на два вида власт. В действителност такава е и ситу-
ацията днес – спечелилата изборите политическа пар-



129

тия (сама или в коалиция) формира правителство от 
своите редици, като по този начин тя контролира както 
законодателната, така и изпълнителната власт. Според 
Монтескьо законодателното събрание дори не бива да 
заседава постоянно, защото в такъв случай изпълнител-
ната власт ще бъде заета само със защита на своето 
„изпълнително право“. Що се отнася до съдебната, там 
в редица съдилища разпределението на броя на съ-
диите се осъществява между парламент, президент и 
изпълнителна власт (например Висшия конституционен 
съд). И още нещо – кой назначава главния прокурор? 
В такъв случай съдебната власт не може да бъде не-
зависима и се оказва, че на практика разделение на 
властите не съществува. Ако една партия спечели из-
борите с мнозинство (което се случва винаги в двупар-
тийни системи и по-рядко в многопартийни, където в 
повечето случаи се формират коалиции), то тя ще има 
почти неограничена власт и демокрацията реално не 
съществува.

Разделението на властите не просто не съществува 
на практика, в условията на представителна демокра-
ция и парламентаризъм то е невъзможно.

Още повече при системи, когато представителството 
се създава въз основа на парламентарно мнозинство, 
членовете на това мнозинство вече престават да бъдат 
независими депутати, които противостоят на правител-
ството. Те с всички сили го подкрепят, за да се задържи 
на власт (а следователно и те). Тоест законодателят се 
подчинява на изпълнителната власт с оглед да запази 
собствената си позиция. Втората характеристика е и 
вторият разбулен мит...

Третата характеристика на представителната демо-
крация ще бъде разгледана малко по-късно, но тук може 
да се отбележат няколко основни момента. Първо, най-
важната функция на политическите партии е участието 
в конкуренцията и борбата за спечелване на властта 
и за нейното упражняване. Партиите се състезават 
помежду си в борбата за гласовете на избирателите, 

9.
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като представят своите програми и същевременно се 
борят срещу останалите парии, критикувайки техните 
програми. Тук се появява още един парадокс и недъг на 
парламентаризма и представителната демокрация. Все-
ки метод на предизборна борба изисква от кандидата 
определени качества, а за държавно ръководство се 
изискват съвършено други качества, които нямат нищо 
общо с първите. Човек рядко притежава и едните, и 
другите. Нещо повече, вторите биха му пречили в пре-
дизборното състезание. Но критиката отива и по-да-
леч: парламентаризмът създава разделение на труда 
между относително малък брой професионални поли-
тици и тези, които политиците представляват. Предста-
вителството става професия, създава се съсловие на 
професионални политици, за които политиката става 
занаят и източник на доходи. С оглед да си осигурят 
тези доходи и да останат на власт (или в парламента 
като цяло) представителите лавират в различни парла-
ментарни комбинации и често пренебрегват волята на 
народа. Един малък пример – известен брой лидери на 
християн-демократическата партия в Италия повече от 
20 години непрекъснато са заемали някакъв министер-
ски пост.

Четвъртата характеристика на парламентаризма и 
представителната демокрация е в пряка връзка с тре-
тата. Съществуват различни партийни системи – едно-, 
дву- и многопартийни с различни разновидности. Всич-
ки те обаче се основават на принципа, че спечелилата 
най-много гласове партия, т. е. тази с мнозинство (дори 
и да е една, тя пак има мнозинство) ще управлява (сама 
или в коалиция) – ще има мнозинство в парламента и 
ще състави правителство. Еднопартийната система, ко-
ято се основава на диктатура, няма да бъде разгледана. 
Действително ли обаче при дву- и многопартийни сис-
теми спечелилата партия има мнозинство? Живеем в т. 
нар. „криза на политическото представителство“. Днес 
голяма част от гражданите не са представени в избира-
телния процес, да не говорим за управлението. Близо 
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половината от избирателите в утвърдени конституци-
онно-плуралистични представителни демокрации като 
САЩ и Швейцария не участват в изборите, не гласуват. 
Още по-малък е процентът на гласувалите в България. 
Ако направим просто изчисление, ще видим, че ако 
някоя партия спечели 40% (такъв висок процент ряд-
ко се получава) от гласовете, когато са гласували 60% 
(повече, отколкото обичайно гласуват в България), то тя 
реално представлява 24% от населението. Можем ли да 
говорим тогава за управление на мнозинството? 

От друга страна, на хората често не им е дадена 
възможност да участват в управлението – съществува 
избирателен имуществен ценз. Например бившият вице-
президент Куейн отпадна от листата на Републиканска-
та партия в САЩ, тъй като не е успял да събере ценза 
от 20 милиона долара, необходими, за да се кандидати-
ра отново за същия пост. Според френския политолог 
Ален Турен „избирателите не се чувстват представени; 
те изразяват това, като разобличават една политиче-
ска класа, която няма друга цел освен собствената си 
власт, а понякога дори и личното обогатяване на своите 
членове“. Редица политолози смятат, че съвременната 
държава в модерните индустриални общества се прид-
вижва към корпоративно правителство, защото расте 
силата на определени групи от бизнеса и търговски-
те организации, основно транснационалните компании. 
Много автори (редица от които далеч не са със социал-
ни идеи) смятат, че парламентът все повече се превръ-
ща във фасада, зад която стоят различни бизнес-кръго-
ве. За съжаление това не е само теория... Тоест, както 
беше посочено по-горе, не управлява мнозинството, 
нито реално, нито формално. Следователно и четвърти-
ят принцип на парламентаризма е просто един мит.

И още нещо, според Юрген Хабермас например пар-
ламентът се е превърнал от диспутно и законодателно 
тяло в демонстративно такова. Пред широката общест-
веност (особено при преки предавания по радиото и 
телевизията) самите дебати са стилизирани като шоу.
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Нека сега обърнем поглед от парламента към пра-
вителството. Изразява ли поне то волята на мнозин-
ството?

В доклад на Римския клуб от 1991 година се посочват 
едни от най-сериозните недостатъци на правителствата 
като изпълнителна власт: 

1. Правителствата се занимават повече с кратко-
срочни задачи, от които (по-често те) имат полза днес, 
и рядко обръщат внимание на факти и явления, които 
ще имат влияние утре. Вследствие на това проблемите 
се натрупват, усложняват и правителствата работят все 
повече в условията на перманентна криза. 

2. Правителствата са организирани на „секторен“ 
принцип, като всеки министър държи своя сектор и 
своето мнение, симптомите се разглеждат изолирано 
и се предлагат статични решения. Тази организация на 
правителствата не е в състояние да види проблемите 
комплексно и да приложи съответни решения. 

3. При разпределението на ресурсите много мини-
стри с влияние и личен чар отделят за себе си повече, 
като по този начин създават дисбаланси и всъщност 
ресурсите се разпределят не в зависимост от нуждата, 
а според влиянието на тази или онази фигура. 

4. Правителствата реагират на предизвикателства, 
като се опитват да въвеждат контрол над други ведом-
ства (или да създават нови такива) и по този начин 
създават най-различни допълнителни проблеми. 

Всъщност правителството не е орган, избиран ди-
ректно от хората, той е избиран от парламента. То е 
отговорно (почти винаги чисто формално) и пред него 
(парламента), т. е. реално пред никого, защото имен-
но мнозинството в парламента е формирало правител-
ството. Отново стигаме до познатата ситуация – пра-
вителството не изразява волята на народа, а само на 
съответната партия/партии, която/които го съставят. 
Това не просто е реалното състояние на нещата, това 
е институционализираният механизъм в представител-
ната демокрация.
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Нека сега се обърнем към последната характерис-
тика на представителната демокрация – свободата на 
словото. То основно се изразява чрез свободата на 
медиите и възможността за формиране и действие на 
„групите за натиск“.

Свободата на словото изисква независими от власт-
та медии, които не са контролирани от нея и изразяват 
свободно мненията на различни групи в обществото. 
Тук обаче има различни слоеве на независимост. Пър-
вият е политическият. Това означава медиите да не са 
контролирани от определена партия или коалиция. Що 
се отнася до обществените/държавните такива, то те 
почти винаги са контролирани под една или друга фор-
ма от управляващия елит – чрез назначаване на изпъл-
нителни директори, определяне на програмна схема, 
допустими/недопустими теми и позиции. За частните 
медии по презумпция се приема, че са независими от 
политическата власт. Вторият слой обаче почти винаги 
е много по-важен, а той е икономическият. Определе-
ни икономически кръгове притежават различни медии 
или упражняват голям контрол над тях (посредством 
финансиране например). Приближени на дадени пар-
тии бизнесмени купуват радиа, телевизии, вестници и 
списания, докато същевременно те имат свои лобисти 
в партиите или директно участват в някоя партия. В 
този ред на мисли определени елити упражняват кон-
трол над медии и вземат участие в политическата власт 
благодарение на икономическата такава, която прите-
жават. Следователно медиите не могат да бъдат истин-
ски независими, докато са собственост на определени 
бизнесмени или получават финансиране (под формата 
на реклами и други) от тях.

Докладът на „Репортери без граници“ относно свобо-
дата на пресата в България за 2008 година* достатъчно 
ясно показва и доказва по-горната теза.

* Докладът може да бъде намерен на адрес: http://bulgaria.
indymedia.org/article/34826 – Б. а.
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Другият елемент, както вече беше отбелязано, са 
„групите за натиск“. Това са различни лобисти, непра-
вителствени организации (НПО), различни обществени 
групи. В политическия речник тези групи се охарактери-
зират като структура на „гражданското общество“, „из-
разител на общественото мнение“. Действат ли обаче 
тези „групи за натиск“ и спомагат ли те за свободата 
на словото?

Различните лобисти обикновено са бизнесмени, кои-
то се опитват да прокарат свои интереси в политиката 
под най-различни форми – финансиране на кампании на 
партии, издигане на политици, дори понякога участие и 
на избори (например Христо Ковачки). Те не са изра-
зители на обществено мнение, а на своето собствено, 
преследвайки личен, а не обществен интерес.

Неправителствените организации (НПО) и различни-
те обществени групи обикновено са изразители на мне-
нието на части от обществото и се опитват да наложат 
натиск върху властта в определена посока (социална, 
екологична политика). Някои от тях са успешни (основно 
тези, които разчитат на преки действия, като еко-движе-
нието през 2007 година), но други не. Най-често не осо-
бено успешни са тези, които разчитат на финансиране 
по различни фондове или социално-политически про-
грами. Това е така, защото политическите комисии или 
дадени бизнесмени давайки средства имат правото да 
определят за какви дейности ще бъдат разходвани тези 
средства. А е твърде малко вероятно политическата или 
икономическата власт да финансира действия, застра-
шаващи нейните позиции. Това естествено не значи, че 
е неправилно различни активисти за социална промяна 
да ползват подобни форми за борба, но показва, че 
тези форми на институционална (или по-точно институ-
ционализирана) борба имат краткотраен ефект и трудно 
(а може би едва ли) биха постигнали устойчив дългосро-
чен социален ефект и са по-скоро лост за канализиране 
на напрежението и имитиране на плурализъм.

От всичко написано дотук става ясно, че характерис-
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тиките на сегашната политическа система, основана на 
представителната демокрация и парламентаризма или 
никога не са съществували, или са реално неосъщест-
вими. Тази система не може дори да бъде наречена 
представителна, защото не представлява мнозинството, 
при нея реално разделение на властите няма и такова 
не може да бъде постигнато, плурализмът и свободата 
на словото се израждат в доминиране на определени 
икономически и политически кръгове, които далеч не 
защитават интересите на обществото.

Остава въпросът можем ли чрез партиите да проме-
ним тази система, да коригираме нейните недостатъци 
и да я направим наистина хуманна, а и естествено – да 
променим света около нас към по-добро?

отвъд партиите

Партиите в наши дни се смятат за основен източник 
на промяна, осъществявайки я чрез борбата за полу-
чаване на власт чрез избори. Както вече беше отбеля-
зано основната функция на всяка партия е участието 
в конкурентната борба за спечелване на власт. В тази 
връзка английският учен Стивън Тенси отбелязва, че 
днес много партии, президенти, премиери и министри 
с удоволствие биха се идентифицирали като консер-
ватори, марксисти, еколози или фашисти, но това не 
би се отразило благоприятно на търсенето на широка 
подкрепа сред хората. Всеки от тях се стреми да се 
прояви като центрист.

При многопартийна политическа система (каквато е в 
България) опозицията обхваща не една, а няколко пар-
тии и се обединява относително лесно, за да критикува 
правителството (коалиционно или еднопартийно) и да го 
свали от власт. Оказва се, че е по-лесно да се намерят 
политически съюзници за осъществяване на негативни 
искания, отколкото за позитивна политическа дейност, 
свързана със съвместно изготвяне на програма. Това 
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обаче изглежда напълно нормално с оглед на първата 
функция на всяка партия – конкуренция за власт.

Друга характерна функция на партиите е, че те ин-
ституционализират и канализират социалните конфли-
кти в обществото, вмествайки ги в рамките на предста-
вителната демокрация. Те улавят социалните конфликти, 
вълнения и протести с масов характер, превръщат ги от 
социални и икономически в легалистки и ги пренасят 
на политическата арена, където се представят за изра-
зители на страните в конфликта, опитвайки се от една 
страна да спечелят гласоподаватели, а от друга – да 
притъпят недоволството или т. нар. „криза на предста-
вителността“.

Интерес представлява и типичната партийна струк-
тура, т. е. елементите на дадена партия, които дефини-
ра Морис Дюверже. Всяка партия има своя собствена 
структура, която не наподобява другите и въпреки това 
могат да бъдат разграничени четири основни типа еле-
менти: комитет, секция, клетка и милиция. Разликата 
между първите три е основно в техния географски об-
хват, отвореност и степен на йерархичност (това не 
значи, че в някоя от тях няма йерархия, а че йерархия-
та в някои е по-силна от тази в други). Комитетът функ-
ционира на голяма географска област и събира влия-
телни фигури от икономическия и политическия живот, 
секцията търси контакт с масите (действа на по-малка 
географска област), а клетката е първичната партийна 
организация, най-малкото звено.

Дюверже отбелязва, че милицията е изобретение на 
фашистките партии. Тя представлява вид частна армия, 
чиито членове са организирани и подчинени на воен-
на дисциплина и подготовка, облечени са с униформа, 
способни са да дефилират с музика и знамена и да 
се борят с противника с оръжие и психически натиск. 
Единствената партия в България, която има подобен 
род формирование, е БНС – Гвардия с нейната „Наци-
онална гвардия“.

Още една характеристика на парламентаризма във 
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връзка с партиите е наличието на управляващ елит, 
а в партийната система може би е по-правилно той 
да бъде наречен управляваща класа, която се форми-
ра от професионалните политици. Както пише Гаетано 
Моска: „Във всички общества, от обществата, съвсем 
недостатъчно развити и едва стигнали до зората на ци-
вилизацията, до най-напредналите и могъщи общества, 
има две класи от хора – класата, която управлява, и 
класата, която е управлявана.“ Първата класа винаги 
е по-малобройна, изпълнява всички политически функ-
ции, монополизира властта и се радва на предимства-
та от нея, докато втората, по-многобройната класа, е 
направлявана и контролирана от първата по начин, ту 
повече или по-малко законен, ту повече или по-малко 
произволен и насилствен. В условията на всяка йерар-
хична система възниква натиск на недоволство на уп-
равляваните маси и когато този натиск успее да свали 
управляващата класа, от недрата на масите възниква 
друго организирано малцинство, което поема функции-
те на управляващата класа. Логично кръгът се затваря 
и отново се стига до изходната позиция, описана от 
Моска. Следователно проблемът не е в управляващата 
класа и нейното главозамайване, а в самия модел, кой-
то допуска наличие на ограничен елит, който „изпълня-
ва всички политически функции, монополизира властта 
и се радва на предимствата от нея“.

Управляващите класи обаче не винаги са били еднак-
ви. В примитивните общества господства войнстващата 
класа – онези индивиди, които показват военни спо-
собности, печелят надмощие над събратята си и стават 
лидери. Според Моска войнстващата класа се устано-
вява по два начина: първо чрез външно завоевание от 
по-агресивния етнос (например ацтеките в Мексико) и 
второ чрез вътрешно разслоение при уседнал живот 
и появата на земеделието. Необходимостта от отбрана 
кара военните вождове да поддържат въоръжени отря-
ди сред народа. Постепенно техният дял от произве-
дения продукт нараства и накрая за доскорошните им 
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съселяни, превърнати в крепостни, остава само един 
жизнен минимум. Като правило навсякъде на този ис-
торически етап – в Русия, Индия, средновековна Евро-
па, управляващите военни класи добиват изключителна 
собственост върху земята – основно средство за произ-
водство и забогатяване. Така възниква аристокрацията 
като господстваща класа. По-късно, с увеличаването на 
плодородието и нарастването на населението, ролята на 
рентата расте и богатството измества военната доблест 
като главна характеристика на господстващата класа. 
Търговията се засилва и като следствие на натрупаното 
от нея богатство се появява буржоазията, която измест-
ва аристокрацията, тъй като притежава реално властта 
– икономическата, която се оказва доста по-важна. Така 
в хода на развитието на обществата управляващата кла-
са не изчезва, порочното разделение на управляваща 
и управлявана класа, описано от Моска, не изчезва, 
а ограничената управляваща класа само подменя своя 
състав, оставайки обаче по същество същата.

В днешното общество обаче тази управляваща класа 
се е видоизменила в олигархия. Роберт Михелс дава де-
финиция на понятието олигархия: „Това е организацията, 
която ражда господството на избраните над избирате-
лите, на получилите над далите мандата, на делегатите 
над делегиращите.“ В своя анализ на „железния закон 
на олигархията“ в „Политическите партии – социологи-
ческо изследване на олигархичните тенденции в модер-
ната демокрация“ от 1911 година Михелс прави изводи 
за „социалистическия“ политически модел, които, как-
то става ясно десетилетия по-късно, се оказват верни. 
Олигархичните тенденции освен в днешните партии са 
особено характерна черта и за социалистическите та-
кива от времето на СССР. Но дори и 20 години след 
падането на Берлинската стена механизмите в днеш-
ните партии се оказват много сходни... Според Михелс 
освен вътрешноорганизационните условия, и външните 
особености на политическата борба подхранват олигар-
хичните тенденции в комунистическите партии, а и не 
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само в тях, във всички партии. В ежедневната поли-
тическа борба както в парламента, така и извън него 
проблемите изискват бързи решения начаса, които из-
ключват даже при желание консултирането с членската 
маса и дори с партийния актив. Възможностите не бива 
да се губят, тактиката се нуждае от своевременно опре-
деляне на съюзници и противници. „Борещата се партия 
има нужда от йерархична структура.“ Установяването на 
демокрацията трябва да се отложи за след победата. 
Така за борещата се партия демокрацията става сто-
ка, предназначена не за вътрешна консумация, а за 
износ. Тясната връзка между тази партия и военната 
организация се отразява дори и външно на социалисти-
ческите (а също и на неофашистките и дори реално на 
всички останали) партийни терминологии. Тя широко се 
заема не само от всеки бранш на военната стратегия 
и тактика, но дори и от войнишкия жаргон – думи като 
врагове, позиции, фронтове и други подобни. Военната 
дисциплина и безпрекословната подчиненост са добре 
дошли от армията в партията. Рутината, опитът в пар-
ламентарните комисии – всичко това издига партийния 
елит. Лавирането и маневрирането в парламента лесно 
се прилага и във вътрешнопартийния живот. Елитът знае 
как да контролира митингите, да насочва конгресите, да 
тълкува и прилага правилата, да прави буферни пред-
ложения, да употреби цял арсенал от средства, за да 
извлече от враждебното мнозинство благоприятно за 
себе си решение или да го принуди да замлъкне.

Масата на политическата партия от своя страна ос-
тава безразлична, тя не съставя резолюциите, не се 
ориентира в тактическите и идейните борби, на нея 
дори не є е позволено да го направи в болшевишките 
режими, а в „демократичните“ – такава реална възмож-
ност няма, защото олигархизираният управляващ елит 
се е превърнал в професионален такъв, който трябва 
да брани позицията и работата си, за да задържи за-
плащането си, и то на всяка цена. Масата предоставя 
на лидерите си уточняването на линията към маркси-
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зъм, реформизъм, неолиберализъм, което те правят от 
свое име, но за обща сметка – независимо дали става 
въпрос за СССР, за САЩ или за Западна Европа. Един-
ственото, което е позволено на масата, е да изразява 
своята благодарност към лидера, което води до преиз-
бирането на политическия елит и до превръщането на 
неговото ръководство в постоянно. Култът към вождо-
вете води до идентифициране на партии с техните ли-
дери, не с политиката им – костовисти, стамболовисти, 
димитър-петковисти, живковисти и т. н. (в България), 
сталинисти и троцкисти (в Русия), тачъристи (в Англия), 
гедисти и жореисисти (във Франция) и т. н. Възхищени-
ето от вождовете надживява смъртта им и най-великите 
се канонизират – това Михелс предрича много преди 
издигането на мавзолея на Ленин, даже преди Ленин да 
е станал известен.

Логично изниква въпросът: „Тогава има ли шанс де-
мокрацията от парламентарен тип, или тя винаги се 
изражда в олигархия и е прикрита форма на олигархия 
и диктатура?“ Обичайният отговор е, че тя има шанс и 
гарант за нея е именно гражданското общество и гру-
пите за натиск. Имайки предвид обаче по-горния ана-
лиз на тези фактори, подобен отговор най-малкото буди 
съмнения...

отвъд изборите

Всичко, отбелязано дотук, обаче е само една част 
от критиките на представителната демокрация, парла-
ментаризма и партиите... Една друга част от тях може 
да бъде намерена например в Глава 2: „Отвъд държава-
та?“* от книгата на Джон Холоуей „Да променим света, 
без да вземем властта“.

И така... Дотук видяхме какви са едни от основните 
недъзи на представителната демокрация и на парла-

* Може да бъде намерена на адрес: http://www.lifeaftercapitalism.
info/liberatingtheory/92-beyond-state-holloway – Б. а.
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ментаризма, какви са истинските цели и механизмите 
във всяка една партия. Един въпрос обаче все още 
остава без отговор: какво може да се направи, как да 
променим статуквото? Съществува и един още по-ва-
жен въпрос: възможно ли е да коригираме фундамен-
тални недъзи, които са вродени и разрушават из ос-
нови цялата политическа система на представителната 
демокрация, и то без да я сменим? Има най-различни 
предложения за отговор на първия въпрос, започващи 
от гласуване за нова партия, преминаващи през преход 
към мажоритарни избори и стигащи до цялостна промя-
на на политическата система.

Може ли гласуването за нова, неопетнена все още 
партия да промени статуквото, да премахне несправед-
ливостта и да помогне за просперитета и развитието 
на обществото? Дори и да приемем, че се появи нова 
партия с прекрасни идеи и цели (а откъде всъщност ще 
дойде тази партия?), то не влиза ли тя отново в борба 
за власт (било то и за да проведе позитивни проме-
ни), в изграждане на партийна структура, търсене на 
финансиране (с потенциалните и реални опасности от 
икономическа зависимост), в познатата схема на коа-
лиции с цел сваляне на даден елит от власт, опити за 
привличане и завоюване на гласоподаватели? Или като 
цяло – не влиза ли партията в цялата схема с всичките 
є порочни черти и недъзи, разгледани дотук? И още – 
дори и да спечели властта, не влиза ли тази партия в 
същата институционализирана политическа схема, която 
вече беше описано защо не работи и не е в състояние 
да постигне промяна? Възможно ли е една политиче-
ска система, действаща от столетия в посока облагоде-
телстване на професионален политически елит, да бъде 
променена от една-единствена партия, без да има реак-
ционни действия от застрашените от загуба на приходи? 
Теоретично това е твърде слабо вероятно, а практиката 
показва, че е дори невъзможно. И то не само у нас...

А могат ли мажоритарните избори, които много хора 
сочат като правилната алтернатива, да постигнат реал-
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на промяна? За основен плюс на мажоритарната изби-
рателна система се сочи, че се гласува за личности, на 
които може да се има доверие, а не за партии с неясни 
лица зад тях. Но реално те не променят факта, че про-
фесионални политици се опитват всячески да ухажват 
избирателите. Това обаче далеч не е основният про-
блем на мажоритарните избори... Те осигуряват само 
косвено и приблизително представяне на мнозинство-
то. Така гласовете на избирателите, гласували за побе-
дителите са оползотворени напълно, а гласовете на из-
бирателите, подадени за другите неизбрани кандидати, 
нямат абсолютно никаква стойност – „победителят взи-
ма всичко“, а останалите избиратели не са представени 
по никакъв начин, т. е. това дори не е представител-
на демокрация, а диктатура на спечелилите. Понякога 
политическите партии, представляващи мнозинството 
в страната, се оказват в малцинство в някоя избира-
телна секция, и обратното – партии, представляващи 
малцинство като цяло на държавно равнище, печелят 
мандати в политическите институции. Това потенциално 
позволява партията или партиите, които са получили 
мнозинството от гласовете в изборите, да се превърнат 
в парламента в малцинство, а малцинството – в мно-
зинство. Мажоритарните избори имат и още един ос-
новен недостатък – те насърчават изборната корупция, 
защото най-често е избран този, който е вложил най-
много пари в изборната кампания и е дал неизпълними 
обещания. Още повече, че често кандидатите могат да 
потърсят безпринципен изход от неуспешен първи тур 
чрез компромис, създаващ условия за безпринципни 
коалиции, политически сделки, откупуване на откази от 
участие на втори тур и т. н. И така, може ли алтернати-
ва на сегашната избирателна система в условията на 
представителна демокрация да е избирателна система, 
която не само е по-податлива на корупционни практи-
ки, ами дори не е и представителна?

Какво друго ни остава тогава, освен цялостна промя-
на на политическата сфера? Днес подобни тези може да 
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звучат революционно и разрушително, но в действител-
ност такива промени винаги са съпътствали човешката 
история още от гръцките полиси. Защо подобни тези да 
са революционни и разрушителни, след като промяната 
и еволюцията на всякакъв вид институции, обществени 
отношения и системи са нормален резултат от развити-
ето на човечеството и са просто следваща крачка към 
усъвършенстването ни? Трябва ли да се притесняваме 
от провалите и доказаните грешки на дадена система?

„Доказаната грешка трябва да се празнува, защото 
тя издига човек до ново ниво на познание, разширява 
възгледите. Няма такова нещо като умно човешко съ-
щество, просто въпрос на време е текущите идеи да 
бъдат обновени, променени или изкоренени. А тенден-
цията сляпо да се придържаме към система вярвания, 
да я пазим от нова, трансформираща информация не е 
нищо друго освен форма на интелектуален материали-
зъм... Тенденцията да се съпротивляваме на промяната 
и да поддържаме съществуващи институции в името на 
идентичност, комфорт, сила и изгода е напълно неста-
билна; и ще произвежда още повече небалансираност, 
разделение, смущение и неизбежно – унищожение. Време 
е за промяна.“*
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Славой Жижек

Никой не трябва да бъде зъл

От 2001 г. Давос и Порто Алегре са градовете близ-
наци на глобализацията: Давос е ексклузивния швей-
царски курорт, в който световният елит от мениджъри, 
държавници и медийни личности се среща ежегодно за 
Световния икономически форум, зад тежка полицейска 
охрана. Опитвайки се да ни убеди (както и сам себе 
си), че глобализацията е най-доброто разрешение на 
всички проблеми. Порто Алегре е субтропичният бра-
зилски град, в който се среща контраелитът на антигло-
балисткото движение, опитвайки се да ни убеди (както 
и сам себе си), че капиталистическата глобализация не 
е нашата неизбежна съдба, както е и според офици-
алния им лозунг – „един друг свят е възможен“. Обаче 
изглежда, че срещите в Порто Алегре някак си загубиха 
силата си – през последните години чуваме все по-
малко и по-малко за тях. Къде се изгуби блясъкът на 
звездите от Порто Алегре?

Някои от тях се прехвърлиха в Давос. Тонът на сре-
щите от Давос сега се задава предимно от групата 
предприемачи, която иронично нарича себе си „либе-
ралните комунисти“ и която вече отхвърля опозицията 
между Давос и Порто Алегре: твърдението є е, че мо-
жем едновременно да притежаваме глобалната капита-
листическа торта (преуспявайки като предприемачи) и 
да я изядем (подкрепяйки антикапиталистическите кау-
зи за социална отговорност, екологична загриженост и 
т. н.). Няма нужда от Порто Алегре: вместо това Давос 
може да се превърне в Порто Давос.

Тогава кои са тези либерални комунисти? Обичайни-
те заподозрени: Бил Гейтс и Джордж Сорос, главните 
изпълнителни директори на Google, IBM, Intel, eBay, как-
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то и придворни философи като Томас Фридман. Истин-
ските консерватори днес, казват те, вече са не само 
старата десница с абсурдната си вяра във властта, 
реда и затворения парохиален патриотизъм, но също и 
старата левица с нейната война срещу капитализма: и 
двете поотделно водят своите призрачни битки, прене-
брегвайки новите реалности. Означителят на тази нова 
реалност на Новговора на либералните комунисти е 
smart*. Да бъдеш „smart“ означава да си динамичен, но-
мадичен, да си против централизираната бюрокрация; 
да вярваш в диалога и съдействието срещу централната 
власт; да имаш гъвкавост срещу рутината; култура и 
знание срещу индустриалното производство; спонтан-
ност в отношенията и автопойезис** срещу скованата 
йерархия.

Бил Гейтс е иконата на това, което той нарече „един 
добре смазан капитализъм“, постиндустриалното обще-
ство и „края на труда“. Софтуерът се налага над харду-
ера и младият алтернативен зубрач (nerd***) над ста-
рия управител с черен костюм. В новите корпоративни 
централи има малко външна дисциплина; бившите ха-
кери контролират ситуацията, работейки дълги часове, 
наслаждавайки се на безплатни напитки в зелено об-
кръжение. Подразбиращият се смисъл тук е, че Гейтс е 
подривен, маргинален хулиган, екс-хакер, който е зав-
зел контрола и се е преоблякъл като уважаван пред-
седател.

Либералните комунисти са главни директори, съжи-
вяващи духа на състезанието, или казано по друг на-
чин, контракултурни нахакани цайсове (geeks***), кои-
то са превзели големите корпорации. Тяхната догма е 
нова, постмодернизирана версия на невидимата ръка 
на Адам Смит: пазарът и социалната отговорност не са 

* Има значение на умен, находчив, самоуверен, елегантен, из-
тупан. – Б. пр.
** Буквално автоматично (само)-създаване. – Б. пр.
*** За превод на nerd и geek на български виж статията в бг 
уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Нърд – Б. пр.

10.
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противоречиви, те могат да бъдат обединени за пости-
гането на взаимна изгода. Както Фридман казва, днес 
вече никой не трябва да бъде зъл, за да прави бизнес; 
съдействие със служителите, диалог с клиентите, ува-
жение към природата, прозрачност на сделките – това 
е ключът към успеха. Оливие Малнуи наскоро начерта 
десетте заповеди на либералните комунисти във френ-
ското списание „Техникарт“:

1. Трябва да раздаваш всичко безплатно (свободен 
достъп, без авторски права); просто таксувай за допъл-
нителните услуги, така ще забогатееш.

2. Трябва да променяш света, а не само да продаваш 
неща.

3. Трябва да споделяш, да си съзнателен за социал-
ната отговорност.

4. Трябва да си креативен: фокусирай се на дизайна, 
новите технологии, науката.

5. Трябва да казваш всичко: нямай тайни, подкре-
пяй и практикувай култ към прозрачността и свободния 
поток на информация; цялото човечество трябва да си 
взаимодейства и съдейства.

6. Не трябва да работиш: откажи се от фиксираната 
работа от 9 до 5. Вместо това се впусни в остроумна 
(smart), динамична, разчупена комуникация.

7. Трябва да се върнеш в училище: заеми се с пер-
манентно образование.

8. Трябва да действаш като ензим: не работи само 
за пазара, а отключи нови форми на социално съдей-
ствие.

9. Трябва да умреш беден: върни богатството си на 
тези, които имат нужда от него, след като имаш повече, 
отколкото можеш да изхарчиш.

10. Трябва да бъдеш държавата: компаниите трябва 
да си сътрудничат с държавата.

Либералните комунисти са прагматични; те мразят 
доктринерския подход. Днес няма експлоатирана ра-
ботническа класа, само конкретни проблеми, които 
трябва да бъдат решени: гладът в Африка, окаяното 
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състояние на мюсюлманските жени, насилието на ре-
лигиозните фундаменталисти. Когато има хуманитарна 
криза в Африка (либералните комунисти обожават ху-
манитарните кризи; чрез тях могат да дадат най-добро-
то от себе си), вместо да се заемат с антиимпериа-
листическа реторика, предлагат всички да се съберем 
и заедно да изнамерим най-доброто разрешение на 
проблема. Трябва да включим хората, правителствата 
и бизнеса в едно общо начинание, да задвижим неща-
та, а не да разчитаме на централизираната държавна 
помощ, да подходим към кризата по креативен и не-
конвенционален начин.

Либералните комунисти обичат да изтъкват, че ре-
шението на някои големи международни корпорации 
да игнорират правилата на апартейда в техните ком-
пании е било точно толкова важно, колкото и пряката 
политическа борба против апартейда в Южна Африка. 
Отхвърлянето на сегрегацията в компаниите, даването 
на равни заплати на черни и бели за еднаква работа и 
т. н.: това е перфектният пример за смесването на бор-
бата за политическа свобода и бизнес интересите, след 
като същите компании процъфтяват в постапартейдна 
Южна Африка.

Либералните комунисти обожават 1968-а. Каква екс-
плозия на младежка енергия и креативност! Как само 
разтърси бюрократичния ред! Какъв тласък даде на 
икономическия и социалния живот след разпада на по-
литическите илюзии! Тези, които бяха достатъчно голе-
ми, сами протестираха и се бореха на улицата: сега 
те са се променили, за да променят и света, да рево-
люционизират реалния ни живот. Не беше ли Маркс, 
който беше казал, че всички политически въстания не 
са от значение в сравнение с изобретяването на пар-
ния двигател? И не би ли казал пак Маркс днес: какво 
значение имат всички протести против глобалния капи-
тализъм в сравнение с интернет?

Либералните комунисти са най-вече истински граж-
дани на света – добри хора, които са загрижени. Заг-
рижени са за популисткия фундаментализъм и безот-
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говорните, алчни капиталистически корпорации. Те 
виждат „по-дълбоките причини“ зад днешните пробле-
ми: масовата бедност и безнадежността раждат фунда-
менталисткия тероризъм. Тяхната цел не е да печелят 
пари, а да променят света (а като страничен продукт да 
спечелят още повече пари). Бил Гейтс вече е най-голе-
мият индивидуален благотворител в човешката история, 
той изразява любовта си към ближния като дава стоти-
ци милиони за образование, за борбата против глада 
и маларията и т. н. Уловката тук е, че преди да можете 
да раздадете всичко това, трябва да го отнемете (или 
както биха казали либералните комунисти – да го „съз-
дадете“). За да може да помагаш на хората, се казва в 
оправданието, трябва да имаш необходимите средства, 
а от опит – който е именно осъзнаването на некадър-
ността и провала на всички централизирани, етатистки 
и колективистки подходи – знаем, че частният бизнес е 
несравнимо по-ефективен начин. Чрез регулирането на 
бизнеса и вдигането на данъците, държавата подкопава 
истинската цел на собствената си дейност (да прави 
живота за мнозинството по-добър, да помага на изпад-
налите в нужда).

Либералните комунисти не искат да бъдат просто 
машини за печалба: искат животът им да има по-дъл-
бок смисъл. Те са против старомодната религия, вместо 
това подкрепят духовността, те са за не-изповедниче-
ска медитация (всеки знае, че будизмът е предрекъл 
науката за мозъка, че силата на медитацията може да 
бъде измерена научно). Тяхното мото е социална отго-
ворност и признателност: те са първите, които призна-
ват, че обществото е било невероятно добро към тях, 
позволявайки им да разгърнат талантите си и да натру-
пат богатство. Затова и чувстват, че трябва да върнат 
нещо на обществото, да помагат на хората е техен дълг. 
Благотворителността е онова, което придава смисъл на 
бизнес успеха.

Този феномен не е изцяло нов. Спомняте ли си за 
Андрю Карнеги, който използваше частна армия, за да 
смаже организирания труд в стоманолеярните си заво-
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ди, а после раздаваше големи части от богатството си 
за образование, култура, хуманитарни каузи, доказвай-
ки, че макар да е мъж от стомана, той има сърце от 
злато? По същия начин днешните либерални комунисти 
раздават с едната си ръка това, което са заграбили с 
другата.

В САЩ се продава едно разслабително средство с 
вкус на шоколад, което се рекламира чрез парадок-
салното предписание: „Имаш ли запек? Яж повече шо-
колад!“ – тоест яж повече от нещо, което причинява 
запек. Структурата на шоколадовия лаксатив може да 
бъде разгледана на езика на днешния идеологически 
пейзаж; това, което кара фигура като Сорос да пре-
дизвиква толкова гневни реакции. Той подкрепя една 
безжалостна финансова експлоатация, комбинирана с 
нейния контраагент, хуманитарна загриженост за ка-
тастрофалните социални последствия от необузданата 
пазарна икономика. Всекидневната работа на Сорос 
въплъщава лъжа: половината от работното си време 
той посвещава на финансова спекулация, другата по-
ловина на „хуманитарни“ дейности (финансира култур-
ни и демократични дейности в посткомунистическите 
страни, пише есета и книги), които са насочени против 
ефектите на собствените му спекулации. Двете лица на 
Бил Гейтс са напълно идентични с двете лица на Сорос: 
от едната страна брутален бизнесмен, унищожаващ 
или изкупуващ конкуренцията, целящ да постигне моно-
пол; от другата страна велик филантроп, който казва: 
„За какво са ни компютри, ако хората нямат какво да 
ядат?“

Според етиката на либералните комунисти безскру-
пулното преследване на печалбата се неутрализира 
чрез благотворителност: благотворителността е част от 
играта, хуманитарна маска, скриваща същността на ико-
номическата експлоатация. Развитите страни постоянно 
„помагат“ на недоразвитите (чрез отпускане на помощи, 
кредитиране и т. н.) и така избягват най-важния момент: 
тяхното съучастие и отговорност за отчаяната ситуация 
на Третия свят. Относно противоречието между „smart“ 
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и „не-smart“, аутсорсингът е ключовото понятие тук. Из-
насяш (необходимата) мрачна страна на производство-
то – дисциплинирания, йерархичен труд, екологичното 
замърсяване на не-smart пространства в Третия свят 
(или невидими такива в Първия). Най-съкровената меч-
та на либералните комунисти е да изнесат цялата ра-
ботническа класа в невидими експлоататорски заводи 
(суетшопове) в Третия свят.

Не трябва да имаме никакви илюзии: либералните 
комунисти са врагът на всяка прогресивна борба днес. 
Всички други врагове – религиозните фундаменталисти, 
терористите, корумпираната и неефективна държавна 
бюрокрация – зависят от специфични, локални обстоя-
телства. Именно защото те искат да разрешат всички 
тези вторични неизправности на глобалната система, 
либералните комунисти са прякото въплъщение на това, 
което не работи в системата. Може да бъде необхо-
димо да се сключват тактически съюзи с либералните 
комунисти, за да се атакува расизма, сексизма и ре-
лигиозния обскурантизъм, но е важно да се запомни 
добре каква е тяхната истинска цел.

Етиен Балибар, в „La Crainte des masses“ (1997), раз-
граничава два противоречиви вида прекомерно наси-
лие в днешния капитализъм: обективното (структурно) 
насилие, което е присъщо за социалните условия на 
глобалния капитализъм (автоматичното създаване на 
изключени и ненужни индивиди, от бездомните до без-
работните), и субективното насилие на новопоявяващи-
те се етнически и/или религиозни (накратко: расистки) 
фундаментализми. Те могат да се борят срещу субектив-
ното насилие, но либералните комунисти са създатели-
те на структурното насилие, което изгражда условията 
за експлозиите на субективно насилие. Същият този 
Сорос, който дава милиони, за да финансира образо-
ванието, е унищожил живота на хиляди хора благода-
рение на финансовите си спекулации и по този начин 
е създал условията за надигането на нетолерантността, 
която отхвърля.
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Славой Жижек е словенски философ и критичен те-
оретик, работещ в традицията на хегелианството и 
марксизма, както и в областта на лаканианската школа 
по психоанализа. Автор е на множество книги.



152

Наоми клайн

всевиждащото око на китай

С помощта на американски фирми от сферата на 
сигурността Китай строи прототип на високотехно-
логична полицейска държава. Готова е за износ.

Преди трийсет години град Шенжен не съществуваше. 
Тогава на мястото му имаше редица от малки рибарски 
села и колективно обработвани оризови полета, област 
на пътища от кални коловози и традиционни храмове. 
Така беше преди Комунистическата партия да го избе-
ре – благодарение на близостта му до пристанището на 
Хонконг – за първа „специална икономическа зона“ на 
Китай, една от четирите области, в които капитализмът 
ще бъде пробно позволен. Експериментът се основава 
на идеята, че „истинският“ Китай ще запази социалис-
тическата си душа ненакърнена и същевременно ще 
печели от работните места в частния сектор и индус-
триалното развитие в Шенжен. Резултатът беше един 
град на чиста търговия, неразредена от история или 
вкоренена култура – твърдият кокаин на капитализма. 
Това беше сила, толкова пристрастяваща за инвести-
торите, че експериментът Шенжен бързо се разрастна, 
поглъщайки не само околността в делтата на Перлената 
река, в която в момента са разположени грубо 100 000 
фабрики, но и голяма част от останалата част на об-
ластта. Днес Шенжен е 12,4-милионен град и има голям 
шанс половината от вашите притежания да са произве-
дени тук: iPod-и, лаптопи, маратонки, телевизори с пло-
сък екран, мобилни телефони, дънки, може би работния 
ви стол, вероятно колата ви и със сигурност принтера. 
Стотици луксозни жилищни сгради се извисяват над 
града, много имат над 40 етажа, с триетажни мансарди 
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на върха. По-новите квартали като Кеджи Юан са пълни 
с ефектни модерни корпоративни райони и декадентски 
търговски центрове. Рем Коолхас, любимият архитект 
на Прада, строи стокова борса в Шенжен, която сякаш 
се носи по вода, и по думите му дизайнът има за цел 
да „внуши и да изобрази борсовия процес“. Все още 
се строи метро, което ще свърже всичко това с голяма 
скорост; всяка кола е снабдена с многобройни теле-
визионни екрани, приемащи с помощта на безжична 
мрежа. През нощта целият град свети като излъскан 
хамър, всеки петзвезден хотел и офис кула се включва 
в състезанието за най-добро светлинно шоу. 

Много от големите американски играчи са отвори-
ли магазини в Шенжен, но те изглеждат извънредно 
невзрачни до конкурентите си от Китай. Изследовател-
ският комплекс на гигантския китайски телеком Huawei 
например е толкова голям, че си има собствен изход 
към магистралата, а работниците му се прибират у дома 
си със собствен автобус. Сгушени до диско-търговски-
те центрове на Шенжен, супермаркетите на „Уолмарт“, 
девет на брой в града, изглеждат като отегчителни ба-
калници. (Китай сякаш почти ни се подиграва: „И вие 
наричате това супермаркет?“) „Макдоналдс“ и KFC има 
на всеки няколко пресечки, но изглеждат почти ретро 
до веригата за бързо хранене Real Kung Fu, чийто та-
лисман е стилизирано изображение на Брус Ли.

Американски коментатори като Джак Кафърти от 
CNN презрително определят китайците като „същата 
банда палячовци и разбойници, каквато са били през 
последните 50 години“. Но никой не уведоми за това хо-
рата от Шенжен, които набързо направиха денонощно 
шоу, наречено „Америка“ – пиратска версия на оригина-
ла, само че с по-бляскав дизайн, по-високи печалби и 
по-малко оплаквания. И това не е случайност. Днешен 
Китай, чието олицетворение е преходът на Шенжен от 
кал към мегаполис за 30 години, представлява нов на-
чин за организиране на обществото. Понякога наричан 
„пазарен сталинизъм“, това е мощен хибрид от най-сил-
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ните политически инструменти на авторитарния кому-
низъм – централно планиране, безпощадни репресии, 
постоянно наблюдение, – впрегнати в полза на целите 
на глобалния капитализъм.

Сега, докато Китай се приготвя да изложи на показ 
икономическия си напредък по време на предстоящите 
Олимпийски игри в Пекин, Шенжен отново поема роля-
та на лаборатория, изпитателен полигон за следващата 
фаза на този огромен социален експеримент. През из-
миналите две години по целия град бяха инсталирани 
около 200 000 камери за наблюдение. Много от тях са 
на обществени места, маскирани като улични лампи. 
Тези камери скоро ще бъдат свързани в една-единстве-
на национална мрежа, всевиждаща система, която ще 
може да следи и разпознава всеки, попаднал в обсега 
є – проект, движен отчасти от американски технологии 
и инвестиции. През следващите три години китайската 
администрация по сигурността предвижда инсталира-
нето на около два милиона камери в Шенжен, с което 
градът ще стане най-наблюдаваното място в света. (Лу-
дият по сигурността Лондон може да се похвали само 
с половин милион камери.)

Камерите за наблюдение са само една част от много 
по-мащабна високотехнологична програма за следене 
и цензура, известна в Китай като „Златния щит“. Край-
ната цел е да бъде използвана най-нова технология за 
проследяване на хора – изцяло доставена от амери-
кански гиганти като IBM, „Хъниуел“ и „Дженеръл Елек-
трик“, за да се създаде непробиваем консуматорски 
пашкул: място, където картите Visa, маратонките Adidas, 
мобилните телефони на China Mobile, щастливите ме-
нюта на „Макдоналдс“, бирата Tsingtao и доставките на 
UPS (да споменем само няколко от официалните спон-
сори на Олимпийските игри в Пекин) могат да доста-
вят удоволствие под немигащото око на държавата без 
заплаха от избухване на демокрация. С нарастването 
на тревогата в политическите кръгове в цялата страна, 
правителството се надява да използва щита за наблю-
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дение, за да идентифицира несъгласието и да му се 
противопостави, преди то да експлодира в масово дви-
жение като това, което привлече вниманието на света 
на площад Тянънмън.

Спомняте ли си как винаги сме казвали, че свобод-
ните пазари и свободните хора вървят ръка за ръка? 
Това беше лъжа. Излиза, че по-ефикасната система за 
доставка на капитализъм е всъщност полицейската дър-
жава от комунистически стил, укрепена от американски 
технологии за „национална сигурност“, напомпана с ре-
торика в стил „война с тероризма“. И глобалните кор-
порации, които в момента трупат суперпечалби от този 
социален експеримент, едва ли ще бъдат задоволени, 
ако този доходен нов пазар остане ограничен само в 
градове като Шенжен. Както и всичко друго, сглобено в 
Китай с американски части, Полицейската държава 2.0 
е готова за експорт и в квартала до вас.

Жанг Юи посочва празната скоба на таблото на 
черната си хонда. „Преди си държах тук GPS-а, но сега 
го оставям вкъщи – казва той. – Заради престъпността 
– твърде лесно се крадат – добавя бързо. – Откакто 
въведоха камерите за наблюдение, станахме свидетели 
на много рязко намаление на престъпността в Шен-
жен.“

След часове каране покрай стотици заводи и индус-
триални паркове спираме пред сграда с цвят на сьомга, 
която отчасти е собственост на Жанг. Това е централата 
на FSAN: CCTV System (CCTV – видеокамери за наблю-
дение). Жанг, прототип на юпи от Шенжен в тъмносиня 
риза с копчета и очила с черни рамки, се извинява за 
кочината. Вътре всеки сантиметър е зает от кашони с 
елекронни части и готови продукти.

Жанг е открил фабриката преди две години и поло-
вина и инвестициите му вече са се изплатили десеток-
ратно. Такъв растеж не е нещо необикновено за сфера-
та, която си е избрал: заводът му е за цифрови камери 
за наблюдение и произвежда 400 хиляди броя на го-
дина. Половината от камерите се изнасят в чужбина, 
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предназначени да гледат от ъгли на сгради в Лондон, 
Манхатън и Дубай като част от глобалния бум на „на-
ционалната сигурност“. Другата част е за Китай, много 
остават тук в Шенжен и съседния Гуанджоу, още един 
мегаполис с 12 милиона жители. Пазарът на камери за 
наблюдение в Китай се радва на оборот от 4,1 милиар-
да долара за миналата година (2007 година), с ръст от 
25% спрямо 2006 г.

Жанг ме завежда до поточната линия, където редици 
млади работници, повечето от които жени, са наведе-
ни над полупроподници, платки, миниатюрни кабели и 
крушки. Във всеки край на линията има „контрол на ка-
чеството“, при който камерата се включва към монитор, 
за да се провери, че записва. Влизаме в изложбената 
зала, където Жанг и колегите му се срещат с клиенти. 
Стените са опасани от десетки модели камери, купо-
ли от всички размери, специализирани за ден и нощ, 
мокро и сухо, маскирани да приличат на лампи или 
детектори за дим, устойчиви на експлозии, с размер на 
футболна топка, с размер на кутийка за пръстен.

Работниците във FSAN не просто правят камери за 
наблюдение; те постоянно са обект на наблюдение. До-
като работят, тихите очи на въртящи се лещи улавят 
всяко тяхно движение. Когато си тръгват от работа и 
се качват на автобусите, отново ги записват. Докато 
вървят към общежитията си, по улиците са наредени 
на вид нови улични лампи, със завити към тротоара 
бели стълбове и черни куполи отгоре. Вътре в куполите 
има камери с висока резолюция, същите, каквито ра-
ботниците във FSAN произвеждат. В някои отсечки има 
три или четири, разположени на всеки няколко метра. 
Една компания от Шенжен, China Security & Surveillance 
Technology, е разработила софтуер, който да информи-
ра полицията, когато необичаен брой хора се съберат 
на което и да е място.

През 2006 г. китайското правителство нареди всич-
ки интернет кафета (както и ресторанти и други места 
„за забавление“) да инсталират видеокамери с пряка 
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връзка до местния полицейски участък. Част от по-го-
лям проект за наблюдение, наречен „Защитени градо-
ве“, усилията по тази наредба в момента обхващат 660 
общини в Китай. Това е една от най-амбициозните нови 
програми на правителството в района на делтата на 
Перлената река и обслужването є е един от най-бързо 
растящите пазари в Шенжен.

Но камерите, които Жанг произвежда, са само част 
от огромния експеримент за контрол на населението, 
който се провежда тук. „Голямата картинка – ми казва 
Жанг в офиса си в завода – е интеграцията.“ Това озна-
чава свързването на камерите с други форми на наблю-
дение: интернет, телефони, софтуер за разпознаване на 
лица и следене на GPS.

Така ще работи Златният щит: китайските граждани 
ще бъдат наблюдавани по цяло денонощие чрез свър-
зани в мрежа камери и непряк мониторинг чрез компю-
три. Телефонните им разговори ще бъдат подслушвани 
и следени от цифрови технологии за разпознаване на 
реч. Достъпът им до интернет ще бъде агресивно ор-
язан от небезизвестната система за онлайн контрол 
на страната, известна като „Големия файъруол“ (Firewall 
– буквално: огнена стена, система или програма за на-
блюдение на входящи и изходящи запитвания в интер-
нет). Движението им ще бъде проследявано чрез кар-
ти за самоличност, снабдени с компютърен чип, който 
може да бъде сканиран от компютър, както и със сним-
ка, която ще може да бъде моментално качена в базата 
данни на полицията и свързана с личните данни на 
притежателя. Това е най-важният от всички елементи: 
всички тези средства да бъдат свързани в обща, огро-
мна база данни от имена, снимки, информация за мес-
топребиваване, трудова история и биометрични данни, 
в която да може да се търси. Когато Златният щит бъде 
завършен, за всеки човек в Китай ще има и снимка в 
базата данни – това са 1,3 милиарда лица.

В Шенжен този щит е най-укрепен – това е мястото, 
където всички шпионски играчки се навързват и където 
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възможностите им се тестват. „Централното правител-
ство в крайна сметка иска да получи възможност да на-
блюдава град по град, така че да могат само да седят и 
да гледат един град и системата му за наблюдение като 
цяло – казва Жанг. – Всичко е част от по-голям проект. 
Веднъж да минат тестовете и да се каже, че всичко 
работи, те ще го разпространят от големите провинции 
до градовете и дори до селските стопанства.“

Всъщност разполагането на високотехнологичния 
щит е вече доста напреднало.

При размириците в тибетската столица Лхаса през 
март (2008 година) светът видя проблясък на гнева, кой-
то се спотайва под повърхността в много части на Ки-
тай. И въпреки че бунтовете в Лхаса изпъкнаха заради 
етнически си фокус и интензивността си, протестите в 
цялата страна често са шокиращо насилствени. През 
юли 2006 г. работници във фабрика близо до Шенжен 
изразиха недоволството си от незначителните си за-
плати чрез преобръщане на коли, разбиване на ком-
пютри и отваряне на пожарните кранове. През март 
миналата година, когато бяха вдигнати цените на авто-
бусните билети в провинциалния град Жушан, 20 хиляди 
души излязоха на улицата и бяха подпалени пет поли-
цейски коли. Наистина, през последните години Китай 
става свидетел на политически размирици, каквито не 
е имало от 1989 г. – годината на студентските протести, 
потушени с танкове на площад Тянънмън. През 2005 г. 
по данни на самото правителство е имало най-малко 87 
хиляди „масови инциденти“ – правителственият израз 
за големи протести или бунтове.

Увеличените размирици – процес, подпомаган от 
достъпа до мобилни телефони и интернет – са повече 
от проблем със сигурността за лидерите в Пекин. Те 
заплашват целия им модел – капитализъм на команди 
и контрол. Бързото икономическо развитие на Китай 
разчита на способността на управляващите да залича-
ва села и да мести планини, за да има място за поред-
ния заводски град или търговски център. Ако хората от 
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тези планини използват блогове и текстови съобщения, 
за да организират въстание за защита на правата на 
планинските хора с всеки нов проект и ако те се свър-
жат с подобни организации в друга част на страната, 
зашеметяващият растеж на Китай може да забуксува и 
да спре.

В същото време успехът на грабителското развитие 
в Китай създава свои собствени предизвикателства. 
Всяко селце, което е успешно заличено, за да направи 
място за нов проект, създава нови хора без дом, които 
се вливат в приблизително 130-те милиона мигриращи 
жители, обикалящи страната в търсене на работа. Спо-
ред прогнози до 2025 г. това „плаващо“ население ще 
нарасне до повече от 350 милиона. Много ще спрат в 
градове като Шенжен, който вече приютява седем ми-
лиона приходящи работници.

Но въпреки че китайските градове имат нужда от 
тези изселници, за да работят в заводите и по строежи-
те, те не са склонни да им предложат същите условия 
като на постоянните жители: силно субсидирано обра-
зование и здравеопазване, както и други обществени 
услуги. Въпреки че изселниците могат да живеят с де-
сетилетия в големите градове като Шенжен и Гуанджоу, 
жителството им остава фиксирано в селската общност, 
в която са родени, факт, закодиран в личните им карти. 
Както ми каза един млад изселник в Гуанджоу: „Мест-
ните хора искат да правят пари от приходящите, но не 
искат да им дадат права. А защо местните хора са тол-
кова богати? Заради приходящите работници!“

С буйните протести и мобилното си население Китай 
е изправен пред фундаментално предизвикателство. 
Как може да се поддържа система, основана на две 
драматично неравностойни категории хора – печелив-
шите, които получават жилищата и колите, и губещите, 
които вършат тежката работа и не получават тези об-
лаги? И дори още по-спешно, как може да се поддър-
жа системата, когато информационните технологии за-
плашват да направят връзката между губещите в едно 
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движение, толкова голямо, че да може лесно да смаже 
елитите в страната?

Отговорът е Златният щит. Когато наскоро избухна-
ха протестите в Тибет, системата за наблюдение беше 
подложена на първи тест с всички уж освобождаващи 
средства на Информационната епоха – мобилни теле-
фони, сателити, телевизия и интернет, – превърнати в 
метод за репресия и контрол. Веднага щом протестите 
набраха скорост, Китай включи своя „Голям файъруол“, 
блокирайки достъпа на гражданите си до десетки чуж-
дестранни източници на информация. В някои части на 
Тибет интернет достъпът беше изцяло отрязан. Много 
хора, които се опитаха да телефонират на приятели и 
членове на семейството, откриха, че обажданията им 
са блокирани, а мобилните телефони в Лхаса бяха об-
стреляни с полицейски съобщения: „Борете се със зъби 
и нокти с измислянето или разпространението на слу-
хове, които биха могли да разстроят или да изплашат 
хората, или да предизвикат безредици в обществото 
или незаконни криминални действия, които могат да 
навредят на социалната стабилност.“

По време на първата седмица от протестите чуж-
дестранните журналисти, които се опитаха да влязат в 
Тибет, бяха систематично връщани. Но това не означа-
ваше, че в обсадените райони няма камери. От начало-
то на миналата година активисти в Лхаса съобщаваха 
за разпространението на камери, приличащи на улични 
лампи – точно като тези, които излизат от поточната 
линия в Шенжен. Тибетските монаси се оплакаха, че 
камери, задействани от сензори за движение, са зав-
ладели манастирите и молитвените зали.

По време на протестите в Лхаса присъстващите по-
лицаи обогатиха записите на камерите за наблюдение 
с материали от собствените си камери, избирайки да 
снимат, вместо да спират насилието, при което загинаха 
19 души. След това полицаите набързо изрязаха кадри-
те, на които тибетците изглеждаха най-зли – побои над 
случайни китайски граждани, пожари в магазини, уни-
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щожаване на фасади на банки – и създадоха един вид 
полиментарен (от полицейски и документален) филм: 
„Подивелите тибетци“. Това не бяха небесните същества 
с развети роби, за които ни разказват Beastie Boys и 
Ричард Гиър. Това бяха ядосани млади мъже, размахва-
щи сопи и дълги ножове. Изглеждаха грозни, брутални, 
първобитни. По китайската държавна телевизия този 
материал се излъчваше по всяко време.

Полицията също така използва материалите от ка-
мерите за наблюдение, за да извади снимки на лицата 
на демонстрантите и бунтовниците. Фотографиите на 
21 тибетци, обявени за „най-издирвани“, много от които 
направени от този разпознаваем ъгъл „улична лампа“, 
бяха мигновено разпространени в най-големите нови-
нарски портали на Китай, които послушно ги публику-
ваха, за да помогнат на издирването. Интернет се пре-
върна в най-мощно полицейско оръдие. В рамките на 
дни няколко от мъжете на фотографиите бяха в ареста 
заедно със стотици други.

Пожарът в Тибет, седмици преди олимпийският огън 
да започне околосветското си пътуване, многократно 
беше определян от медиите по света като „кошмар“ 
за Пекин. Няколко чуждестранни лидери се зарекоха 
да бойкотират церемониите за откриване на игрите, а 
в медиите се разрази оргия от удари по Китай, огънят 
се превърна в магнит за протестиращите, антикитайски 
транспаранти бяха спуснати от Айфеловата кула и моста 
Голдън гейт. Но вътре в Китай, дебатите за Тибет може 
всъщност да са били добре дошли за партията, затя-
гайки хватката є около властта. Въпреки че гражданите 
на Китай имат безпрецедентен достъп до информаци-
онни технологии (интернет-потребителите в страната са 
колкото тези в Съединените щати), партията показа, че 
може да контролира какво чуват и виждат хората. И 
това, което видяха на екраните на телевизорите и ком-
пютрите си, бяха буйстващи тибетци, излезли да убиват 
китайските си съседи, докато полицията показа завидна 
сдържаност. Групи за солидарност от Тибет казват, че 

11.
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140 души са загинали при потушаването на протестите, 
но журналистически снимки няма, сякаш тези послед-
вали смъртни случаи не съществуват.

Китайските зрители също така видяха, че светът не 
проявава симпатия към китайските жертви на тибетско-
то насилие и е толкова враждебен към страната им, 
че използва една национална трагедия, за да ограби 
трудно спечелената им олимпийска слава. Тези наци-
оналистически чувства дадоха на Пекин пълната сво-
бода да поеме на лов за вещици. В името на борбата 
срещу терора силите за сигурност блокираха хиляди 
тибетски активисти и поддръжници. Крайният резултат 
е, че когато игрите започнат, по-голяма част от хората 
от тибетското движение ще бъдат зад решетките – на-
ред с редица китайски журналисти, блогъри, защитници 
на човешките права, които също ще бъдат хванати от 
високотехнологичната мрежа на правителството.

Полицейската държава 2.0 може и да не изглежда 
добре отвън, но отвътре сякаш е преминала първото 
голямо изпитание.

В Гуанджоу, разположен на час и половина с влак 
от Шенжен, Яо Руогуанг се приготвя за своето голямо 
изпитание. „Нарича се тестът на 10-те милиона лица“, 
казва ми той.

Яо е управляващ директор на Pixel Solutions, китайска 
компания, специализираща в производството на нови 
високотехнологични идентификационни карти, както и 
в продажбата на софтуер за лицево разпознаване на 
фирми и правителствени агенции. Тестът, първата фаза 
на който е само след седмици, се провежда от минис-
терството на обществената сигурност в Пекин. Идеята е 
да бъде измерена ефективността на софтуера за лице-
во разпознаване за идентификация на заподозрени от 
полицията. Участниците ще получат серия фотографии, 
направени в различни ситуации. Задачата им ще бъде 
да намерят съответствия на образите на същите хора 
в огромната база данни на правителството. Няколко 
компании за биометрични данни, между които и тази на 
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Яо, са поканени да участват в състезанието. „Трябва да 
можем да намерим едно лице в база от 10 милиона за 
една секунда – обяснява ми Яо. – Сега се подготвяме 
за това.“

Компаниите, които покажат добри резултати, ще бъ-
дат първи в списъка за разточителни правителствени 
договори за интеграция на лицевото разпознаване в 
Златния щит, което ще бъде използвано за проверка 
за измами със самоличност и за откриване на само-
личността на заподозрени, записани на камерите за 
наблюдение. Яо твърди, че технологията е почти готова: 
„Това ще стане догодина.“

Когато се срещнах с Яо в централата на компанията 
му, той беше уверен в успеха на фирмата по време 
на екперимента. Тайното му оръжие е, че той ще из-
ползва програма за лицево разпознаване, купена от 
L-1 Identity Solutions, голяма американска компания в 
областта на сигурността, която произвежда паспорти и 
биометрични системи за сигурност за правителството 
на САЩ.

За да покаже колко добре работи, Яо демонстрира 
на себе си. Използвайки камера, закачена на лаптопа 
си, прави снимка на собственото си лице, закръглено 
и младежко за 54-те му години. След това я зарежда 
на интернет страницата на компанията, изградена със 
софтуер на L-1. С курсора маркира очите си с два зе-
лени плюса, с което помага на системата да измери 
разстоянието между чертите – това е отличителен бе-
лег на лицата ни, който не се променя с дегизировка и 
дори с операция. Първата стъпка е да „хване образа“, 
обяснява Яо, „да намери лицето“.

Натиска копчето ПРИЛОЖИ, с което казва на про-
грамата да намери съответствие на човека измежду 600 
хиляди лица от снимките в базата на компанията. Вед-
нага се появяват много фотографии на Яо, между които 
и една, направена преди 19 години – доказателство, че 
технологията може да „намери лице“, дори когато се е 
променило значително с времето.
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„Бяха необходими 1,1 милисекунди! – възкликва Яо. 
– Да, това съм аз!“

На работните места наблизо екипи от програмисти и 
инженери си правят снимки, маркират очите със зелени 
плюсове и изпитват скоростта на търсачките. „Всички 
се подготвят за теста – обяснява Яо. – Ако успеем, ако 
станем първи, имаме гарантиран пазар в Китай.“

Телефонът на Яо сигнализира на всеки две минути. 
Понякога е съобщение по работа, но предимно идват 
съобщения от компанията, която поддържа кредитната 
му карта, с информация, че дъщеря му, която живее 
в Австралия, току-що е купила още нещо. „Всеки път, 
когато получа съобщение, знам, че дъщеря ми харчи 
пари! – Той вдига рамене. – Тя обича дизайнери.“

Като много други директори от областта на сигурност-
та, които интервюирах в Китай, Яо отрича, че основната 
употреба на технологията, която продава, е за открива-
не на политически активисти. „95% – настоява той, – е 
просто за обикновена сигурност.“ Признава обаче, че е 
бил посещаван от шпиони на правителството, които той 
описва като „хора от вътрешна сигурност“. Те са дошли 
с бобчести снимки, заснети отдалеч или чрез шпионски 
камери, на „някакви протестиращи, някакви дисиденти“. 
Искали са да знаят дали програмата за разпознаване 
на лица на Яо може да им помогне да идентифицират 
хората на фотографиите. Яо със съжаление ги е разо-
чаровал. „Честно, технологията засега не може да по-
срещне техните нужди – казва той. – Снимките, които ни 
показаха, бяха просто много замъглени.“ Но това бързо 
се променя, разбира се, благодарение на разпростра-
нението на камери с висока резолюция. И все пак Яо 
настоява, че правителствената цел не е репресии. „Ако 
вие сте [политически] организатор, те искат да знаят 
мотивите ви – твърди той. – Така че правят снимката, за 
да могат поне да знаят кой е този човек.“

Доскоро фотографската империя на Яо е била фо-
кусирана върху потребителите – снимки на класове в 
училище, създаване на китайско копие на Flickr (ори-
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гиналният сайт често е блокиран от Големия файъру-
ол), изработка на магнити за хладилник и лампиони от 
снимки на двегодишни шишковци. Той все още продъл-
жава тези начинания, което означава, че половината 
от офисите в Pixel Solutions изглеждат като след парти 
за детски рожден ден. Другата половина изглежда като 
зловещ митнически офис, стените са покрити с плакати 
на терористи с щампи отгоре: ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВА-
НЕ, ЛИЦЕВ ПРОПУСК, ЛИЦЕВО НАБЛЮДЕНИЕ. Когато 
Пекин започва да топи все повече и повече пари от 
националния бюджет за технологии за наблюдение, Яо 
вижда възможност, която ще направи всичките му пре-
дишни начинания да изглеждат малки. В контекста на 
по-мощните компютри, камерите с висока резолюция и 
глобалната обсебеност с престъпност и тероризъм, той 
започва да мисли, че лицевото разпознаване „ще бъде 
следващия дот-ком“.

Без самият той да е компютърен специалист – учил 
е английска литература в училище, – Яо започва да 
проучва лидерите сред корпорациите в тази област. 
Научава, че лицевото разпознаване е много спорно, с 
редица грешки при разпознаване на самоличност. Ня-
колко компании обаче получават много по-добри ре-
зултати при контролирани тестове в Съединените щати. 
Една от тях скоро ще бъде преименувана L-1 Identity 
Solutions. Базирана в Кънектикът, L-1 е създадена пре-
ди две години след сливането и купуването на няколко 
големи играчи в областта на биометричните данни, от 
които всички специализират в науката за разпознаване 
на хора чрез определени физически белези: пръстови 
отпечатъци, ириси, лицева геометрия. С тези сливания 
L-1 се превръща в биометричния магазин за всичко. 
Благодарение на членове на борда като бившия дирек-
тор на ЦРУ Джордж Тенет, компанията бързо придобива 
голямо влияние в областта на националната сигурност. 
L-1 предвижда, че годишните є приходи ще достигнат 
един милиард долара до 2011 година, много от които ще 
дойдат от договори с американското правителство.
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През 2006 г., разказва ми Яо, „направих първото си 
телефонно обаждане и изпратих първото електронно 
писмо“. За твърда такса от 20 хиляди долара, той полу-
чава достъп до компютърната програма на компанията, 
което му позволява „да разработи много софтуер, ба-
зиран на технологията на L-1“. Оттогава партньорството 
на L-1 с Yao далеч е надвишило тази малка инвести-
ция. Според Яо не неговата компания ще се състезава 
на предстоящия тест на китайското правителство: „Ние 
ще участваме от името на L-1 в Китай“. Яо добавя, че 
има редовна връзка с L-1 и е посещавал централата на 
компанията в Ню Джързи. („През прозореца можеш да 
видиш Статуята на свободата. Мястото е толкова исто-
рическо.“) L-1 наблюдава подготовката за тестовете с 
интерес, казва Яо. „Изглежда, че те са още по-въодуше-
вени от нас, когато им съобщаваме резултатите.“

Ентусиазмът на L-1 не е изненада: ако Яо впечатли 
Министерството на обществената сигурност със спо-
собността на компанията да идентифицира престъпни-
ци, L-1 ще пробие в най-големия потенциален пазар на 
биометрични данни в света. Но има и уловка: колкото 
и да е горд Яо с лиценза на L-1 за Китай, L-1 изглежда 
са значително по-малко горди от връзката си с Яо. На 
интернет страницата си и в докладите за инвеститори 
L-1 се хвали с договори и преговори с правителства от 
Панама и Саудитска арабия до Мексико и Турция. Китай 
обаче любопитно липсва. И въпреки че изпълнителният 
директор Боб ЛаПента споменава „някои големи меж-
дународни възможности“, той нито веднъж не говори за 
Pixel Solutions в Гуанджоу.

След като оставих съобщение в компанията с въпрос 
за намесата на L-1 на китайския пазар на продукти за 
националната сигурност, получих обаждане от Дони Фор-
дайс (Doni Fordyce), вицепрезидент за корпоративните 
връзки. Тя се е допитала до Джоузеф Атик (Joseph Atick), 
ръководителя на отдела за нови разработки. „Нямаме 
нищо в Китай – ми казва тя. – Нищо, абсолютно нищо. 
Не сме замесени. Нямаме никакви взаимоотношения.“
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Казвам на Фордайс за Яо, за десетмилионния тест, 
за парите, които той е платил за лиценз за компю-
търната програма. Веднага ще ми се обади пак. Кога-
то наистина звъни, 20 минути по-късно, ми съобщава 
следната новина: „Абсолютно, продали сме лиценз за 
SDKs (инструменти за разработка на софтуер) на Pixel 
Solutions и на други [в Китай], които ще участват в тес-
товете.“ Начинът, по който Яо използва технологията, е 
„в рамките на лиценза“, купен от L-1.

Нежеланието на компанията да оповести дейност-
ите си в Китай може да има нещо общо с факта, че 
връзката между Яо и L-1 ще бъде незаконна според 
американските закони. След като китайското правител-
ство изпрати танкове на площад Тянънмън през 1989 
година, Конгресът прие закон, забраняващ на амери-
кански компании да продават каквито и да е продукти 
в Китай, които могат да служат за „контрол над прес-
тъпността или инструменти или оборудване за откри-
ване“. Това означава не само оръжия, но и всичко от 
полицейски палки и белезници до мастило и прах за 
взимане на отпечатъци, както и компютърни програми 
за запазването им. Интересно, но един от „инструмен-
тите за откриване“, които дадоха повод за закона, бяха 
камерите за наблюдение. Няколко тромави камери бяха 
инсталирани на площад Тянънмън, с първоначална цел 
да наблюдават трафика. Но тези лещи бяха предимно 
използвани за идентифициране и задържане на ключо-
ви продемократично настроени дисиденти.

„Намерението на този акт – ми казва представи-
тел на Конгреса със значителен опит с Китай, – беше 
да спрем американските компании от търговия, която 
може да помага на китайската полиция да върши рабо-
тата си, която в края на краищата, както през 1989 г., 
може да се сведе до потъпкване на човешките права и 
демокрацията в Китай.“

Приложението, което Pixel намира за софтуера за 
лицево разпознаване на L-1, изглежда точно противо-
речи на намерението на тази забрана. Както сам при-
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знава, Яо вече е бил посещаван от китайски прави-
телствени шпиони, нетърпеливи да използват лицевото 
разпознаване за идентифициране на дисиденти. И като 
част от теста на 10-те милиона лица, Яо работи в тяс-
но сътрудничество с китайските сили за национална 
сигурност, прилагайки софтуера на L-1 върху техните 
огромни бази данни, процес, отнел седмица интензивна 
работа в Пекин. По това време, казва Яо, той е водил 
всекидневни телефонни разговори с L-1, чрез които е 
получавал помощ за адаптацията на технологията. „Тъй 
като ние ги представляваме – казва той. – Участваме в 
теста от тяхно име.“

С други думи, тази спорна американска технология 
за „контрол на престъпността“ вече е попаднала в ръ-
цете на китайската полиция. И нещо повече, целта на 
Яо, оповестена няколко пъти пред мен, е да използва 
софтуера, за да печели щедри договори с полицейски 
агенции за интегриране на лицевото разпознаване в 
новата система от вездесъщи камери за наблюдение 
и високотехнологични лични карти. Като част от всеки 
договор, който ще получи, казва Яо, той „ще плати на 
L-1 определен процент от продажбите“.

Когато изложих сценария L-1 пред Бюрото за ин-
дустрия и сигурност към Министерството на търговията 
– подразделението, което трябва да прилага приетите 
след Тянънмън закони за контрол над износа, – един 
представител на Бюрото заяви, че софтуерни инстру-
менти подлежат на санкции, ако „се изнасят от Съеди-
нените щати или са чуждестранен продукт, произведен 
директно с американски материали“. И по двата крите-
рия софтуерният инструмент, продаван на Яо, изглежда 
спада към забранената категория.

Когато попитах Дони Фордайс от L-1 за ембаргото, 
отговорът є беше: „Не знам нищо за това.“ На въпроса 
дали би се поинтересувала и след това да ми се обади 
пак, тя отговори: „Наистина не искам да коментирам, 
така че без коментар.“ След това ми затвори.

Вероятно никога не сте чували за L-1, но има го-
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лям шанс те да са чували за вас. Малко компании 
са събрали толкова много деликатна информация за 
американски граждани и посетители в страната, кол-
кото L-1 – те разполагат с база данни от 60 милиона 
записа и „улавят“ повече от един милион нови пръсто-
ви отпечатъци всяка година. Ето една малка справка 
за дейностите на компанията: произвежда паспорти и 
карти за американските граждани; сканира пръстови 
отпечатъци на посетители в Съединените щати по ог-
ромната програма „Посещение в Съединените щати“ 
на Министерството на вътрешната сигурност; предос-
тавя за американските войници в Ирак и Афганистан 
„мобилни ирисови и мултифункционални устройства“, с 
които да събират биометрични данни на терен; поддър-
жа „най-голямата система от данни за лицево разпоз-
наване“ на Държавния департамент; и издава шофьор-
ски книжки в Илинойс, Монтана и Северна Каролина. 
И още, L-1 има едно още по-секретно разузнавателно 
подразделение, наречено SpecTal. На искане от страна 
на анализатор от Уолстрийт да разкаже „в най-общи 
линии“ какво прави това подразделение с договори на 
стойност грубо около 100 милиона долара, изпълнител-
ният директор на компанията каза само: „Не сменяйте 
честотата.“

Точно дълбокият пробив на L-1 в многобройни аме-
рикански правителствени агенции прави дейностите на 
компанията в Китай толкова интересни: не само L-1 
предлага потенциална помощ на китайската полиция да 
залавя политически дисиденти, а и американските да-
нъкоплатци. Технологията, купена от Яо само за няколко 
хиляди долара, е резултат от дарения за изследвания 
от Министерството на отбраната и договори, датиращи 
дори от 1994 г., когато един млад учен на име Джоузеф 
Атик (директорът на изследователската част, с когото 
Фордайс се консултира за дейностите на L-1 в Китай) 
научава компютър в университета „Рокфелер“ да раз-
познава лицето му.

Яо, от своя страна, знае всичко за американския 
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контрол върху износа на полицейско оборудване за 
Китай. Той ми каза, че програмите за електронни отпе-
чатъци на L-1 са „забранени за внос в Китай“, заради 
опасенията на Съединените щати, че ще бъдат използ-
вани за „по-лесно залавяне на политически престъпни-
ци, знаете, дисидентите“. Той обаче смята, че заедно с 
L-1 са намерили дупка в закона. Докато технологията 
за отпечатъци е включена в списъка със забранени 
продукти на Министерството на търговията, там няма 
изрично споменаване на „лицеви отпечатъци“ – веро-
ятно защото идеята все още е била в сферата на на-
учната фантастика по времето на масовото клане на 
площад Тянънмън. И според Яо този пропуск означава, 
че L-1 могат законно да дадат софтуера си за лицево 
разпознаване на китайското правителство.

Но независимо от законността на участието на L-1 в 
наблюдението в Китай, ясно е, че американските ком-
пании са решени да пробият на пазара на продукти за 
националната сигурност на Китай, който представлява 
най-голямата потенциална област за растеж от 11 сеп-
тември досега. Според същия представител на Конгре-
са американските компании и техните лобисти прилагат 
„огромен натиск да отворят шлюзовете“.

Потушаването на бунтовете в Тибет постави начало-
то на вълна от справедливи демонстрации и призиви за 
бойкот. Но това пренебрегва неудобния факт, че голя-
ма част от силната китайска държава на наблюдението 
вече се строи с американски и европейски технологии. 
През февруари 2006 г. подкомисия на Конгреса проведе 
заседание на тема „Интернет в Китай – оръдие за сво-
бода или потисничество?“ Призовани бяха Google (за 
това, че направи специална търсачка за Китай, която 
блокира деликатни материали), Cisco (за това, че доста-
вя техника за китайския Голям файъроул), Microsoft (за 
затварянето на политически блогове по искане на Пе-
кин) и Yahoo (за това, че изпълни исканията да предаде 
информация от регистрирани електронни пощи, което 
доведе до арест и затвор за влиятелен китайски жур-
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налист, както и за дисидент, критикувал корумпирани 
чиновници в групи за дискусии в интернет). Въпросът 
беше повдигнат и по време на последните размирици в 
Тибет, когато стана ясно, че и MSN и Yahoo за малко са 
качили фотографиите на „най-търсените“ демонстранти 
от Тибет на китайските си новинарски портали.

Във всички тези случаи американските компании 
имат една и съща защита: изпълнението на драконов-
ските изисквания за предоставяне на информация за 
клиенти и за цензуриране на материали, за жалост, е 
цената на бизнеса в Китай. Някои като Google твър-
дят, че въпреки ограничаването на достъпа до интер-
нет, допринасят за увеличаването на свободите в Китай 
като цяло. Тези твърдения замазват много по-големия 
скандал за това какво всъщност се случва: западни ин-
веститори масово навлизат в страната, вероятно като 
нарушават законите, с единствената цел да помогнат 
на Комунистическата партия да похарчи милиарди до-
лари, изграждайки Полицейската държава 2.0. Това не 
е злополучната цена на бизнеса в Китай: това е целта 
на бизнеса в Китай. „Елате да ни помогнете в шпи-
онирането!“, каза китайското правителство на света. И 
водещите технологични компании в света нетърпеливо 
откликват на този призив.

Както наскоро писа „Ню Йорк Таймс“, предлагането 
на улеснения и съдействие за Пекин се превърна в ин-
вестиционен разцвет за американските компании. „Хъ-
ниуел“ работи с китайската полиция, за да „инсталира 
сложна компютърна система за наблюдение, която да 
анализира материали от вътрешни и външни камери в 
един от най-населените райони на Пекин.“ „Дженеръл 
Електрик“ предоставя на пекинската полиция система 
за сигурност, която контролира „хиляди видеокамери 
едновременно и праща автоматични съобщения за по-
дозрителни или бързо движещи се обекти, като тичащи 
хора.“ IBM в същото време инсталира своята „Умна сис-
тема за наблюдение“ в столицата, което е друга систе-
ма за свързване на видеокамери и търсене на пробле-
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ми, докато United Technologies е в Гуанджоу и помага за 
инсталирането на „мрежа от 2000 камери в един-един-
ствен голям квартал – първа стъпка към мрежа, покри-
ваща целия град с 250 хиляди камери, които трябва да 
бъдат поставени преди Азиатските игри през 2010 г.“ До 
следващата година пазарът на продукти за вътрешната 
сигурност на Китай ще бъде на стойност около 33 мили-
арда долара – приблизително толкова Конгресът отдели 
за реконструкцията на Ирак.

„Предстои голямо увеличение на парите, отделяни 
за сигурност в Китай – твърди Греъм Самърс, пазарен 
анализатор, който публикува бюлетин за инвеститори в 
Балтимор. – И както ние трябва да знаем как да спе-
челим от ръста на потреблението в Китай, така трябва 
да сме наясно и с компаниите, които ще спечелят от 
„потреблението на сигурност“... Големи пари чакат да 
бъдат изкарани.“

Докато американски компании са нетърпеливи да 
пробият на бързо развиващия се китайски пазар, вся-
ка китайска фирма за сигурност, на която се натъкнах 
в делтата на Перлената река, мъти някакъв план да 
пробие на американския пазар. Никой обаче не е тол-
кова нетърпелив като Aebell Electrical Technology, една 
от десетте топ фирми за сигурност в Китай. Aebell има 
договор за подобряване на сигурността на Олимпий-
ския плувен басейн в Пекин и е поставила повече от 
10 хиляди камери вътре и около Гуанджоу. Дейността 
є се разраства със 100% на година. Когато се срещам 
с нервния главен мениджър на компанията, Женг Сун 
Ман, първото нещо, което той ми казва, е: „Ставаме 
публична компания в края на годината. На Nasdaq.“ 
Става ясно и защо е решил да говори с чуждестранен 
репортер. „Помощ, помощ, помощ! – моли се той. – По-
могнете ни да популяризираме нашите продукти!“

Женг, който има магистратура по бизнес администра-
ция от най-хубавото училище в Китай, гордо ми показва 
визитка от инвестиционна банка в Ню Йорк, която ще 
осъществи първичното публично предлагане на акциите 
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на Aebell, както и нова брошура на английски, описваща 
предимствата на камерите за сигурност на компанията. 
Страниците са пълни с американска иконография, има 
и бизнесмени, разменящи си пачки банкноти, там е и 
силуетът на Ню Йорк, на който изпъкват двете кули на 
Световния търговски център. В коридора на централата 
на компанията е окачен плакат с две преплетени сърца: 
едното от американското знаме, а другото от логото на 
Aebell.

Питам Женг дали бумът на наблюдението има нещо 
общо с увеличението на стачките и демонстрациите 
през последните години. Заместникът на Женг, 23-го-
дишен ветеран от китайската армия, облечен в черен 
Mao костюм, реагира сякаш нападам директно самата 
Комунистическа партия. „Ако излезете от тази сграда, 
ще бъдете под наблюдение по пет до шест различни на-
чина“, казва той, втренчен в мен. Оставя заключенията 
от думите му да увиснат във въздуха като неизречена 
заплаха. „Ако сте гражданин, който спазва закона, не 
трябва да ви е страх – добавя накрая. – Престъпниците 
са тези, които трябва да бъдат уплашени.“

Един от първите хора, които алармираха за подобре-
ната полицейска държава на Китай, беше британски-
ят изследовател Грег Уолтън. През 2000 г. Уолтън беше 
нает от уважаваната организация за защита на човеш-
ките права „Права и демокрация“ (Rights & Democracy) 
да изследва начините, по които силите за сигурност на 
Китай впрягат оръдията на Информационната ера, за 
да ограничават свободата на словото и да наблюдават 
политическите активисти. Изготвеният от него доклад 
беше озаглавен „Китайският Златен щит: корпорации 
и развитие на технологията за следене в Китайската 
народна република“. В него бе разобличен начинът, по 
който компании като Nortel и Cisco помагат на китайско-
то правителство да конструира „гигантска база данни в 
интернет, заедно с всепокриваща мрежа за наблюдение 
– включваща разпознаване на реч и на лица, камери 
за централно наблюдение, смарт карти, кредитна исто-
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рия и технологии за наблюдение на интернет-трафика“. 
Когато докладът беше готов, Уолтън се срещна със слу-
жители на института, за да направят стратегия за пуб-
ликуване на взривоопасните му открития. „Смятахме, 
че тази информация ще шокира света“, спомня си той. 
В средата на обсъжданията в стаята влетял един колега 
с новината за самолет, блъснал Кулите близнаци. Сре-
щата продължила, но те вече знаели, че контекстът на 
работата им е променен завинаги.

Докладът на Уолтън имаше отражение, но не и тако-
ва, на каквото той се е надявал. Разкритията, че Китай 
конструира гигантска дигитална база данни с възмож-
ности за наблюдение на гражданите по улиците или в 
интернет, за подслушване на разговорите им и за сле-
дене на покупките им, не предизвикаха нито шок, нито 
гняв. Вместо това, казва Уолтън, документът беше „раз-
ровен за идеи“ от американското правителство, както и 
от частни компании, които се надяват да грабнат част 
от внезапно процъфтяващия пазар за шпионски инстру-
менти. За Уолтън най-смразяващият момент идва, когато 
Министерството на отбраната се опитва да инсталира 
система, наречена Тотално информационно съзнание, и 
да изгради „виртуална, централизирана мащабна база 
данни“, която ще съдържа постоянно обновявани доси-
ета за всеки гражданин с информация от банкови опе-
рации, кредитни карти, библиотеки и телефонни обаж-
дания, както и кадри от камери за наблюдение. „Беше 
съвсем прилично на това, за което заклеймяват Китай“, 
казва Уолтън. Един от хората, най-агресивно изразя-
ващи желанието си да бъдат част от този нов разцвет 
в областта на сигурността, беше Джоузеф Атик, вече 
директор в L-1. Името, което той избира за своя план 
да интегрира програма за лицево разпознаване в ма-
щабната мрежа за сигурност, е неловко близо до име-
то на системата за наблюдение, изграждана в Китай: 
„Операция Благороден щит“.

С правата, получени от Патриотичния закон (Patriot 
Act), много от мечтите на хора като Атик вече са при-
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ложени у дома. Ню Йорк, Чикаго, Ванишнгтон – всички 
тези градове експериментират със свързването на ка-
мери за наблюдение в една-единствена система, покри-
ваща целия град. Употребата на камери за наблюдение 
от полицията по време на мирни демонстрации вече 
е практика, а събраните снимки могат да бъдат ана-
лизирани за „лицеви отпечатъци“, след което да бъдат 
сравнени със записаните в постоянно увеличаващата 
се база от фотографии. Въпреки че идеята за Тоталното 
информационно съзнание беше изоставена, след като 
плановете станаха известни в обществото, по големи 
части от проекта все още се работи с участието на 
частни компании за анализ на данни, които събират 
безпрецедентни количества информация за всичко от 
ровене в интернет до наемане на коли и след това я 
продават на правителството.

С подобни усилия западните демокрации предос-
тавят на китайските управници нещо още по-ценно от 
технология за наблюдение: възможността да твърдят, 
че са точно като нас. Лиу Женгронг, високопоставен 
чиновник, отговарящ за интернет политиката на Китай, 
защити „Златния щит“ и други репресивни мерки като 
цитира Патриотичния закон и масираните операции на 
ФБР по анализ на електронна поща. „Ясно е, че легал-
ните власти на всяка страна следят отблизо разпрос-
транението на нелегална информация – казва той. – За-
белязахме, че Съединените щати вършат доста добра 
работа на този фронт.“ Лин Джанг Хуай, който ръководи 
China Information Security Technology, отдава на Америка 
заслугата за идеята си да продава биометрични доку-
менти и други инструменти за наблюдение на китайска-
та полиция. „Буш ми помогна да изградя своята визия“, 
казва той. По подобен начин, когато бъдат предизвика-
ни с факта, че се появяват по три броя камери между 
две пресечки в Шенжен и Гуанджоу, китайските компа-
нии отговарят, че моделът им не е източногерманското 
Щази, а съвременен Лондон.

Активисти за защита на човешките права бързо из-
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тъкват, че въпреки че инструментите са еднакви, по-
литическият контекст е коренно различен. Китай има 
правителство, което използва високотехнологична мре-
жа, за да затваря и да измъчва мирни демонстранти, 
тибетски монаси и независими журналисти. Но дори и 
тук линиите ужасно се размиват. В Съединените щати в 
момента има повече хора в затвора, отколкото в Китай, 
въпреки че населението е по-малко от една четвърт от 
китайското. И Шарън Хоум, изпълнителен директор на 
организацията Human Rights в Китай, казва, че когато 
говори за ужасяващите факти на нарушения на човеш-
ките права в Китай на международни форуми, „има две 
думи, които постоянно чувам в отговор – залив Гуанта-
намо“.

Четвъртата поправка на американската Конституция, 
която забранява незаконно преследване и задържане, 
е направена, точно защото хората, които са я мисли-
ли, са разбирали, че властта да дебнеш е пристрас-
тяваща. Дори и да вярваме на добрите намерения на 
хората, които се навират навсякъде, характерът на 
всяко правителство може рязко да се сменя – точно 
затова Конституцията слага граници на инструментите, 
които всяко правителство има на разположение. Но 
хората, променили конституцията не са могли никак да 
си представят комерсиалните напрежения на днешния 
свят. Глобалният бизнес с продукти за националната 
сигурност сега се оценява на 200 милиарда долара – 
повече от Холивуд и музикалната индустрия взети заед-
но. Всеки сектор с такива размери неизменно набира 
сила. Трябва да бъдат намерени нови пазари – което в 
бизнеса на Биг Брадър означава безкрайна процесия 
нови врагове и нови спешни случаи: престъпност, ими-
грация, тероризъм.

Една вечер в Шенжен вечерях с американски бизнес 
консултант на име Стивън Херингтън. Преди да започ-
не да изнася лекции в китайски бизнес училища и да 
преподава на студентите идеи като продуктов менидж-
мънт, Херингтън е бил офицер от военното разузнаване 
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и достига ранг на подполковник. Това, което вижда в 
делтата на Перлената река, казва ми той, ужасно го 
плаши – и то не заради последствията за Китай.

„Мога да ви гарантирам, че има хора в администра-
цията на Буш, които проучват употребите на техноло-
гиите за наблюдение, които се разработват тук, и имат 
най-малкото схематични планове за приложението им 
у дома – казва той. – Вече можем да го видим в Ню 
Йорк с тези камери. Щом камерите са поставени, ин-
фраструктурата за мощна система за следене е готова. 
Притеснявам се какво ще означава това, ако амери-
канското правителство стане тоталитарно и започне да 
използва тези технологии още повече. Притеснен съм 
от заплахата, която това представлява за американска-
та демокрация.“

Херингтън спира за малко. „Джордж Буш – казва 
той, – би направил това, което правят тук, за един миг, 
ако можеше.“

Хулите срещу Китай винаги успокояват съвестта на 
западните страни – ето една голяма и силна страна, 
която що се отнася до човешки права и демокрация е 
толкова по-зле от Америка на Буш. Но докато бях в Шен-
жен, най-младият и модерен град на Китай, често имах 
чувството, че виждам не мрачна полицейска държава, а 
един глобален компромис, място, към което все повече 
страни се приближават. Китай започва да прилича на 
нас по много видими начини (Starbucks, Hooters, по-яки 
мобилни телефони от нашите) и ние по-малко видимо 
ставаме като Китай (мъчения, подслушване без съдебно 
разрешение, безсрочно задържане, макар и не още до 
мащабите на Китай).

Най-смущаващото около китайската държава на на-
блюдението е усещането за нещо познато. Когато се 
регистрирам в „Шератон“ в Шенжен например, всичко 
изглежда като всеки друг хотел от висок клас – само 
фоайето е малко по-модерно и лъчезарният служител 
не само ми поглежда паспорта, ами го и сканира.

– Копие ли правите? – питам аз.

12.
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– Не, не – отзивчиво отвръща той. – Само изпраща-
ме копие на полицията.

Горе в стаята ми интернет страницата, която се отва-
ря на компютъра ми, изглежда като всеки друг хотелски 
интернет портал – само че не ми разрешава да влизам 
в сайтове за човешки и трудови права, за които знам, 
че работят. По телевизията има CNN International, но 
със странни редакции и очевидно цензуриращи пре-
късвания. Телефонът ми хваща силен сигнал от мрежа-
та на China Mobile. Няколко месеца по-рано в Давос, 
Швейцария, изпълнителният директор на China Mobile 
се перчеше пред тълпа директори от комуникационния 
бизнес, че „ние не само знаем кой сте, ние също знаем 
къде сте“. На въпрос за поверителността на информаци-
ята за клиентите той отговори, че компанията му дава 
„подобен тип данни само на правителствени служби“ – 
почти същият отговор получих и от рецепциониста.

Когато напускам Китай, чувствам силно облекчение: 
избягах. У дома съм си на сигурно. Но усещането за-
почва да избледнява, когато стигам на опашката пред 
митницата на летище JFK и виждам стотици посети-
тели подредени, за да им се направи снимка и да им 
се сканират пръстите. На терминала някой ми подава 
брошура за „Пътувай лесно“. Всичко, което трябва да 
направя е да дам да ми сканират пръстовите отпечатъ-
ци и ирисите на очите, и мога да получа карта за лесен 
достъп с биометричен чип, която ще ми позволи да се 
плъзна през проверките. По-късно проверявам: компа-
нията, която предоставя технологията е L-1.



поГЛеД в БъДеЩето

Втората стъпка е да се огледаш за себепо-
добни, защото няма начин да няма други като 
теб. Помни, че всяка епидемия, колкото по-ви-
рулентна е, толкова по-бързо ще затихне, неза-
висимо от броя жертви, които ще отнесе със 
себе си.
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крис Спанос

пътища към освобождението
от капитализма

Исторически са поемани различни пътища в търсене 
на доброто общество. Идеалите са воювали помежду 
си, някои са печелели, повечето са губели. Някои са 
обявявали край на историята, установяване на импер-
ски ред, триумфа на капитализма. Други продължават 
да се борят за по-добър свят след капитализма; те са 
се обединявали, устоявали и развивали заедно. И все 
още има някои, които правят специфични предложения 
как би изглеждало едно добро общество. Това есе е 
повод за размисъл относно икономическата визия, за 
еволюцията на отминалите и настоящите икономически 
разбирания и най-накрая, аргумент за организиране на 
Икономика на участието (ПарЕкон).

За целите на това есе, аз започвам с изтъкване на 
нуждата от свободна икономическа система. След това 
подчертавам нещата, които вярвам, че са главните цели 
на търсената алтернатива на капитализма. Ценностите 
са установени, за да служат като ръководен критерий 
при оценяването на различните предложения и възмож-
ности. Заедно с тези оценъчни критерии, аз използвам 
радикален анализ на институциите, за да помогна в 
разбирането на институционалната рамка на алтерна-
тивните икономически системи и тяхната полезност.

Необходимостта от разбиране 
и нуждата от организиране

Някои смятат, че предлагането на алтернативна ико-
номическа система е авторитарно действие, така че те 
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се отдръпват от теоретизирането и търсенето на дру-
ги алтернативи. Други казват, че това отнема енергия 
и ресурси за сметка на други важни въпроси, напри-
мер противопоставянето на войната и други форми на 
експлоатация и потискане. И трети биха казали, че в 
действителност съществувалите социалистически обще-
ства през двайсети век бяха огромен провал; хората 
изгаряли много пъти в борба за по-добър свят – цен-
трално планирата икономика се доказа като катастро-
фална, така че ние сме си най-добре при капитализма. 
Обаче има сериозни причини да предлагаме първо да 
прегърнем конкретно икономическо разбиране и тогава 
да се заемем със задачата по организирането.

Предположението за авторитарен подход пропуска 
факта, че хората не биха застанали с нас в борбата, 
ако не знаят накъде сме тръгнали. Да предложиш сво-
ето разбиране не е като да застанеш като авангард. 
Нито като да отнемеш на хората въображението и съзи-
дателността. Разбиранията се използват, за да ни водят 
и вдъхновяват. Идеите трябва да се предлагат, споделят, 
разглеждат и обсъждат. Да наричаме мисленето за бъ-
дещето авторитарен подход е противопоставяне и спъ-
ване на миналите, настоящите и бъдещите алтернативи 
на капитализма. Накратко, то пречи на нашите усилия 
и ограничава нашите шансове за успешна промяна на 
обществото за в бъдеще.

Втората линия на опозиция, че разбирането отнема 
време, енергия и ресурси за сметка на други важни 
цели, можем да оборим по подобен начин. Да кажем, 
че има нещо, което осакатява хората до степен на невъ-
образима мизерия и е фактически нетърпимо да знаем 
за страданията им. Да кажем, че е нещо като кокаина 
или метаамфетамините и ние знаем, че е лошо да оста-
вяме хората да страдат, ако можем да направим нещо 
по въпроса. Да си представим също, че някой предлага 
лекарство или ваксина, за да имунизира хората сре-
щу пристрастяващия ефект на това вещество. Ще се 
скрием ли срамежливо от това предложение, защото 
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това значело да не отделяме енергия за програма за 
намаляване на екологични вреди или нов подслон за 
бездомни? Или разглеждаме предложението и го пре-
ценяваме? Чувствителните хора биха го оценили, докато 
отделят време, енергия и ресурси да намалят вредните 
ефекти, за подслони и други нужди. И така, защо да 
не подхванем същия процес на разработка на път към 
излекуване на болестите на капитализма, както бихме 
го направили с наркотиците или друга болест, например 
рак. Развиване на разбиране не означава непременно, 
че войната, расизмът, патриархатът и околната среда 
не са достатъчно важни, за да се борим с тях. Вместо 
това то казва, че тези неща, включително разбирането, 
са едновременно важни.

Също, причина номер две може да бъде оборена с 
факта, че е безсмислено да не знаеш накъде си тръгнал, 
да нямаш разбиране и да, част от времето, енегрията 
и ресурсите трябва да бъде отделена за разбирането. 
Само помислете колко абсурдно би било, ако всяка 
сутрин излизате от вратата и не знаете къде отивате, 
като постоянно се чудите какво ще правите и във все-
ки подходящ момент, при първото препятствие тръгвате 
в друга посока, но никога не се връщате до входната 
си врата, защото знаете, че сте излезли за нещо. Да 
знаем къде искаме да отидем, да си го представяме, за 
нас, като социални движения, е важно, защото това ни 
информира за нашия активизьм и нашата организация 
днес – това повишава разбирането ни за успешните 
стратегии и социалните промени, накратко, помага ни 
да работим добре.

Третата причина е позната като „Няма никаква ал-
тернатива“ (НяНА). Да предположим, че някой се бори 
срещу глобалното затопляне и е ужасѓн от получения 
хаос в околната среда, и иска да помогне за промяната 
му, но след години на смела борба той накрая приема 
загубата и казва „няма алтернатива“. Глобалното затоп-
ляне е неизбежна част от съществуването, точно както 
слънцето и луната, така казва „НяНА“. Никой не би бил 
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щастлив от това заключение, напротив, би бил много 
нещастен да стигне до него. Хората, които одобряват 
капитализма като най-добрата икономическа система 
спрямо другите икономически системи, не би трябва-
ло да са доволни от това. Хората, които са се борили 
срещу капитализма през 20-ти век и са стигнали до съ-
щото заключение, също не би трябвало да са доволни. 
Подобни декларации би трябвало да се правят само 
след внимателно проучване и анализ, който да докаже, 
че няма алтернативи на капитализма, но такива неща 
никой не е правил. Напротив, ние ще видим по-долу, че 
има възможности за избор, за оглеждане, за сравнява-
не и анализ. И някои са по-добри от други.

основни цели на освобождението
от капитализма

„С риск да изглеждам смешен, искам да кажа, че 
истинската революция се води от силно чувство на 
любов.“     Че Гевара

Тези, които искат да заменят капитализма с нещо 
по-добро, имат два възможни мотива. Единият е, че ка-
питализмът води до такава човешка деградация, стра-
дания и мизерия, че е фактически непоносим и ние 
сме принудени да действаме. Другата причина е, че 
за всички човешки животи, които са преминали без-
смислено поради бедността, войната, лечими болести и 
така нататък, ние губим ценни хора, които биха помог-
нали за обогатяването и подобряването на човешкия 
живот – учени, художници, майки, бащи, любими, ком-
позитори, писатели, психолози, поети, инженери и още, 
всички те са изоставили своя потенциал като хора, за 
да живеят в долната институционална нагласвация, на-
речена капитализъм. Чрез борба и чрез постигане на 
истинско безкласово общество ние можем да освобо-
дим богатия човешки потенциал, който лежи заспал у 
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нас и у останалите. Така че, да, дълбокото недоволство 
от човешката мъка и страдание е една причина да ис-
каме да променим света. Но тя трябва да се постави 
до любовта към човека, която вижда на какво са спо-
собни хората, в случай че имаме икономика с инсти-
туционално устройство, което подхранва, акумулира и 
стимулира развитието на човека във всички направ-
ления на живота – политически, културни, обществени 
и икономически. Ако нуждата да използваме човешкия 
потенциал се забрави, въпреки желанието да се спра-
вим с капитализма институционалният контекст, който 
се очаква да установи свободата, ще бъде пропуснат. 
Имайки това наум можем да кажем, че основната цел 
на освобождаващата алтернатива на капитализма или 
на всяка истинска „Справедлива икономика“ е да съз-
даде обществено устройство, което създава основа за 
използване, реализиране и запълване на човешкия по-
тенциал въпреки несъвършенствата на човешкото съще-
ство – любов към хората.

Ценностите

Ценностите, изброени тук, са развити от това, кое-
то вярвам, че е най-свободолюбивото от класическите, 
новите и модерните леви ценности – солидарността, 
автономията, безкласовостта и справедливостта, раз-
нообразието и самоуправлението. И, в допълнение към 
институционалния анализ, ги използвам като ръководен 
критерий, за да оценя икономически системи, включи-
телно алтернативите на капитализма.

Солидарност значи, че на нас ни пука един за друг 
и че изпитваме състрадание един към друг. Справедли-
вост значи, че хората получават справедливо спрямо 
усилията и труда. Самоуправлението е участие във взе-
мането на решения със сила пропорционална на сте-
пента, в която те засягат участника. Разнообразието 
означава, че ние искаме да имаме възможност да из-
бираме измежу разнообразни условия на живот.
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И така, колкото повече солидарност проповядва 
една икономика, толкова по-добра е тя, колкото повече 
справедливост постига, толкова по-добра е тя, колкото 
повече насърчава самоуправлението, толкова по-добра 
е тя, колкото повече разнообразие създава... Дори ако 
целият свят се стреми към Икономика на участието (Па-
рЕкон), но излезе друго предложение, което реализира 
горните или по-добри стойности и го прави по-добре от 
ПарЕкон, ние трябва да работим, за да реализираме 
това предложение. Чрез тази позиция се стремим да 
избегнем догмата и сектантството.

анализ на институциите

По отношение на алтернативите на капитализма, аз 
не съм икономист, нито експерт. Аз съм активист и орга-
низатор, който има интерес към заместването на капи-
тализма с нещо по-добро. Всъщност едната причина за 
моя интерес към алтернативите на капитализма е фактът, 
че винаги се оглеждам за нещо по-добро и винаги търся 
по-правилната система. Пътят да го постигнем мисля е 
чрез комбинация от ценности като критерий за оценка, 
подобно на очертаното по-горе, и чрез анализ на ин-
ституциите, за да видим дали институциите в някаква 
икономическа система ги въплъщават. Ако те не въпла-
щават тези ценности, тогава каква е тяхната цел? Има 
ли някакви институционални особености, които искаме 
да добавим към нашето виждане или от които искаме да 
се оттървем? Как ни помага анализът на институциите 
да разберем по-добре икономиката (или която и да е 
друга сфера на обществото), която разглеждаме? Това 
са въпроси, мотивирани от институционалния анализ.

И така, имаме множество от институции, икономика-
та е структура от взаимосвързани роли и отношения. В 
тези отношения са заложени очаквания за евентуални 
ползи и приноси. Например в една фабрика има роли и 
отношения на работниците в производствените потоци, 
на работниците в управлението, пазачите, чистачите, 
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собствениците и така нататък. Икономика от голям ма-
щаб има собственически отношения, схеми за заплаща-
не и оценка, механизми за разпределяне и разделение 
на труда.

Всички икономически системи, предложени по-долу, 
са изброени тук, за да сравним и оценим алтернати-
вите на капитализма и да помислим къде искаме да 
отидем.

Сравнителен анализ на антикапитализма

класическият модел 
на централизираното планиране

Първата система е „централизираното планиране“. 
Когато говорим за централизираното планиране първо 
се сещаме за Съветския модел на планиране, който 
беше преобладаващ през 20-ти век. Други страни, кои-
то приспособиха варианти на този модел, са Северна 
Корея, Куба и Китай, както и тези от Източна Европа. 
Всички те използваха различни варианти. Но отгоре 
погледнато, в широки рамки, тези икономики бяха като 
цяло едни и същи – централно планирани икономики.

Основната характеристика на централно планирани-
те икономики е състоянието на държавна или общест-
вена собственост с орган на централно планиране; 
икономическият приход на обществото се създава на 
базата на икономически план. Бяха използвани раз-
лични типове планове – краткосрочни, годишни, пети-
летни, дългосрочни и др. Обаче основният въпрос тук 
е, че изпълнението на плана беше задължително. Това 
е причина често да наричат тази икономика „налага-
що планиране“, „повелително планиране“ или направо 
„командна икономика“. Икономическият процес на цен-
трализираното планиране може да бъде описан като 
гигантска бюрократична операция, където стотици хиля-
ди функционери на Комунистическата партия, държав-
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ната администрация, предприятието, кооперативното 
управление и масовите организации преговарят, изчис-
ляват, препреговарят и преизчисляват преди милиони 
планирани команди да тръгнат по всички нива. Като 
цяло, планьорите събират информация за състоянието 
на икономиката и на икономическите нужди и желания 
на хората от обществото. Разглеждат тази информация 
и правят план за реализация. Те решават кой какво ще 
прави, какво ще се произведе, колко ще се произведе 
и къде ще отиде то. Те също решават за избора, наема-
нето и уволнението, награждаването и контролирането 
на всеки мениджър на всяко предприятие. По подобен 
начин всеки мениджър има подобен контрол над всяка 
личност в предприятието, в което работи, както в кор-
поративна йерархия.

институциите на централизираното планиране

Идеята зад централизираното планиране е, че пла-
ньорите биха могли, използвайки колкото е възможно 
повече информация, да създадат най-добрия възможен 
икономически план за обществото. И много хора честно 
вярваха, че бяха в начална фаза на социализъм, че ко-
мунизмът, бъдещото безкласово общество, ще дойде. Те 
имаха величествени разбирания за обществото и за чо-
вешките същества и следователно имаха достойна мо-
тивация. Обаче имаше други, покварени от бюрократич-
ната власт, от мястото си в тези институционални роли 
и връзки в модела на централизираното планиране. Те 
имаха информацията. Те имаха властта. Тяхната роля 
при вземането на решения далеч надвишаваше техния 
личен интерес по отношение на резултатите от получе-
ния икономически план. Те бяха планьори и управители, 
така наречената „координаторска“ класа. Те постепенно 
привикнаха към материални награди, съответстващи на 
тяхната власт над икономиката. И така властта на работ-
ниците за вземане на решения беше противопоставена 
и снижена спрямо тази на координаторите.



189

Има много причини и много обяснения за това защо 
съветският модел на централизирано планиране пое 
точно този курс, защо прие форма на авторитарна 
икономика. Основно има вътрешни фактори и външни 
фактори. Вътрешните фактори се въртят около войната 
(„военен комунизъм“), гражданската война и слабото 
индустриално развитие на огромната селска страна 
в сравнение със западнокапиталистическите народи. 
Външните са вражеските западни държави, поддържа-
щи Студената война със Съветския съюз, принуждавай-
ки го да се съсредоточи основно върху военната ин-
дустриализация. Но независимо от горните причини и 
обяснения, дори ако предположим, че планьорите раз-
полагат с перфектна информация и че биха могли да 
постигнат максималния икономически доход за обще-
ството (аналога на предполагаемите максимални ползи 
от конкуренцията при капитализма), и да предположим 
всички възможни най-добри вътрешни и външни усло-
вия, моделът на централизираното планиране просто 
не е търсеният модел. Поради институционалната роля 
на планьорите и координаторите, обществото тръгва по 
траектория, която за дълъг период от време ще развие 
ограничени човешки същества, с ограничени характе-
ристики, създаващи ограничено общество, където пла-
ньорите развиват свойства на планьори и управители, а 
останалата част от хората развива свойства на апатия. 
Централизираното планиране няма институционалните 
условия, за да отхранва самоуправление и следовател-
но не отхранва солидарност, не отхранва справедливост 
и разнообразие и ефективност. И така, като разглежда-
ме алтернативите на капитализма, съветският модел на 
централизирано планиране не е желан модел.

варианти на пазарен социализъм

Следващият вариант на социализъм е така наречени-
ят „пазарен социализъм“. Има основно три вида паза-
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рен социализъм – „държавен пазарен социализъм“, „об-
ществен пазарен социализъм“ и „работнически пазарен 
социализъм“. Терминът „пазарен социализъм“ тръгва от 
полския икономист Оскар Ланге. Той влиза в диспут, 
наречен „диспут на социалистическото изчисляване“ 
през 1930-те. Между другото, той дебатира с прочутия 
австрийски пропазарен и прокапиталистически иконо-
мист Фридрих фон Хайек. По време на тези дебати 
Ланге развива модел, познат ни днес под името Мо-
дел на Ланге или Пазарен социализъм. Това е първият 
теоретичен модел на пазарен социализъм, държавно 
управляван модел.

В основата на този модел е обществената или дър-
жавната собственост с пазари, определящи стойността 
на заплатите и благата. Държавното централно плани-
ращо бюро нагласява цените на основните блага, за 
да елиминира евентуалните разминавания между дос-
тавките и търсенето на тези продукти. Ланге е вярвал, 
и може би е бил прав (въпреки че всъщност това е 
без значение, както ще видим по-долу), че този мо-
дел постига нещо близко до перфектното състезание, 
което капиталистите биха постигнали в капиталистиче-
ската система на частна собственост върху средства-
та за производство и пазари. Това съвсем накратко е 
описанието на модела на Ланге. Обаче този модел ни 
е достатъчен за нашите нужди, в смисъл, че това е дър-
жавна форма на пазарен социализъм. Въпреки бледите 
опити да минимизира класовите различия в доходите, 
няма истински опит от страна на Ланге да минимизира 
различията по отношение на властта за вземане на 
решения, първото е причина за второто. И така, можем 
да продължим...

По-нов модел на обществено регулиран пазарен 
социализъм е Купонната икономика на Джон Рьомър 
(Рьомър, „Бъдеще за социализма“). Рьомър препоръчва 
премахване на всякаква собственост на корпорациите 
такава, каквато я познаваме. Вместо това на всеки се 
предоставя идентичен пакет от стоки и купони, даващи 
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на всеки човек първоначално равна собственост вър-
ху всяка корпорация. Предприятията се състезават на 
пазара и собствениците са свободни да търгуват сво-
ята собственост върху една компания за собственост 
върху друга, като всеки се опитва да не притежава 
собственост върху провалящо се предприятие. Хора-
та получават различни дивиденти от техните различни 
пакети. Такова е пазарното състезание при модела на 
Рьомър.

Рьомър също предлага организиране на корпораци-
ите в японския стил наречен „Кейрицу“. Те трябва да 
бъдат управлявани от големи инвестиционни фондове, 
които да притежават големи части от предприятията, 
да заемат на корпоративните клиенти средства за ин-
вестиране и да наблюдават работата на управлението. 
Рьомър твърди, че неговото предложение би било някак 
си по-равнопоставящо от капитализма и по-ефективно. 
Обаче той признава, че хората не биха имали повече 
контрол върху работата си в купонната икономика, от-
колкото в капиталистическата. Управителите на фирми-
те биха били наблюдавани от инвестиционните банки и 
взаимоспомагателните фондове биха решавали какво и 
колко да произвеждат работниците им. Отново, това е 
кратък преглед на модела на обществено управлявания 
пазарен социализъм, но той е достатъчен да видим, че 
предложението на Рьомър в дългосрочен план ни води 
просто към друга форма на капитализъм, чрез акции и 
купони. Дори името „обществено управляван пазарен 
социализъм“ не е подходящо. Още нещо, в допълнение 
към използването на пазара и конкуренцията като раз-
пределителен механизъм, той е управляван чрез кор-
поративни йерархии и координатори. Тогава не е чуд-
но, че тези от нас, които са леви либертарианци, биха 
изхвърлили такъв модел. И още едно петно върху този 
модел – Рьомър предлага да гледаме на този модел 
като на бъдещ наследник на капитализма. Обаче Робин 
Ханел отбелязва, че да заменим капитализма с купонна 
икономика би отнело същите усилия, като да постигнем 
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който и да е друг тип икономика – централизирано пла-
нирана, пазарно-социалистическа или децентрализира-
на икономика на участието. Ханел продължава: „Да го 
кажем направо, при силата и превратността на проти-
вопоставянето, което може оправдано да се очаква от 
страна на днешните капиталисти, купонната икономика 
трудно може да мине за нещо, за което някой да си по-
жертва живота.“ (Ханел, „Икономическа справедливост 
и демокрация“).

Докато двата горни модела на пазарен социализъм 
бяха модификации на авторитарния модел, има и друг 
модел, моделът на работнически управлявания пазарен 
социализъм в Югославия, който отива малко по-далеч. 
Освен управляван от работещите, той се нарича още 
„управляван от трудещите се“ и „самоуправляван“ па-
зарен социализъм. Като цяло, този модел съществу-
ва в Югославия от 50-те до 80-те години на 20-ти век. 
През 1948 г. Сталин изважда Югославия от Комунисти-
ческото информационно бюро. Четири години по-късно 
страната се захваща с масиран експеримент, в който 
работниците притежават и работят в самоуправлява-
щи се предприятия. Пазарите бяха приети като един-
ствения познат начин, освен централното планиране, 
за координация на икономическата дейност. Система-
та беше реализирана чрез широкообхватни реформи. 
Тези реформи трябваше да освободят работниците от 
диктатурата на централизирано планираната икономи-
ка. Какво означаваше самоуправление в термините на 
югославския експеримент? Работниците можеха да оп-
ределят своите управители, въпреки че на практика, на 
различни стадии от югославската практика държавата 
се намесваше при избора и управителите, въпреки че 
не можеха да уволнят работници без одобрението на 
работническата комисия, можеха да ги предложат за 
уволнение. Също, предприятията трябваше да се състе-
зават на пазара, което значи, че те бяха едновременно 
работни места за подмазване и за овластяване, за 
мъчително вземане на решения и класово разгранича-
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ване. Това са само някои от особеностите на югослав-
ския модел на самоуправление. Обаче въпреки обясне-
ните принципи на работническо самоуправление, което 
е толкова желано, много от работещите институции не 
го насърчаваха.

По-модерна версия на пазарния социализъм при 
работническо самоуправление е Моделът на иконо-
мическа демокрация на Давид Швайкарт. Този модел 
се характеризира с общи характеристики, които бяха 
преобладаващи в югославкия модел, японския стил на 
капитализъм и кооперативното движение Мондрагон в 
Испания. Всяко производствено предприятие се упра-
влява от своите работници, но то е „собственост“ на об-
ществото като цяло. Още повече, икономиката е пазар-
на икономика, където грубите материали и благата се 
продават и купуват с цени, определени от предлагането 
и търсенето на пазара. Докато Швайкарт твърди, че 
новите инвестиционни проекти са социално определени 
и контролирани, особеностите на неговия модел и спе-
циално нуждата от производителност за пазара, които 
определят как ще се разпределят средствата, противо-
речат на това.

институциите на пазарния социализъм

Точно както и за централизираното планиране, ние 
можем да направим хипотетични предположения за ико-
номиките, които използват пазара за разпределителен 
механизъм. Грубо казано, според теорията на капитали-
зма, за да работят пазарите правилно, всички икономи-
чески играчи трябва да имат перфектна информация, да 
има равнопоставена конкуренция и да няма странични 
фактори. Сега, дори да направим такова предположе-
ние за пазарния социализъм (подобни предположения 
затъват в тонове кал в реалния свят), въпреки това на 
пазарите все пак ще има индустриална роля на купувач 
и продавач, ще има връзки на взаимозависимост и уси-
лия за повишаване на дохода – целта ще е да се купи 

13.
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евтино и да се продаде скъпо, да се прекара другия. На 
пазара ще съществуват специфични противопоставящи 
отношения.

Нещо повече, купувачите и продавачите не трябва да 
се интересуват от нищо друго, освен от техните непо-
средствени сделки. В пазарната икономика, ако аз оти-
да да си купя кола на пазара за коли, това е страхотно 
за мен и за продавача на коли. Но веднага след като 
изляза навън да си карам колата наоколо, отделяйки 
въглероден диоксид, аз ще окажа влияние на широка 
част от обществото, която пазарите не отчитат. Това е 
лош страничен ефект, който, без значение колко данъци 
ще сложите, пазарите не могат да отчетат в пълния раз-
мер на социалните и екологичните последствия.

С използването на пазарите като механизъм на раз-
пределение, резултатът преди всичко е повредено чо-
вешко съзнание, чиито индивидуални и социални качест-
ва за дълъг период от време тръгват в посока на ролята 
на купувача и продавача. Това е главоломно търкаляне 
към индивидуализма, а не към общата консумация на 
природните блага и колективното благополучие.

Също, като използваме пазарите, ние предполагаме, 
че човешката природа е алчна, индивидуалистична и 
себична. Аз дори бих се съгласил, че това би станало 
вярно при всички горни случаи на пазарен социализъм, 
където хората биха имали много силни идеали, които 
са достойни, но за съжаление пазарните институции и 
пазарният социализъм правят точно такива предполо-
жения за човешката природа. Те не се опитват да си 
представят по-освобождаващи институции или човешко 
поведение.

възгледи, основани на общността

Други, които отхвърлят капитализма, централизира-
ното планиране и пазарния социализъм, предлагат като 
своя алтернатива малките, местни, самодостатъчни 
икономики. Аргументът, който се изтъква е, че само с 
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намаляване размера на икономическите институции и 
увеличаване на самозадоволяемостта на местните общ-
ности можем да постигнем либертарианските цели, да 
намалим отчуждението и да постигнем някаква форма 
на екологичен баланс и постоянство. Чрез децентрали-
зиране на големите национални икономики до малки, 
автономни икономически общности те се надяват да 
елиминират нуждата от координиране на икономиче-
ската дейност извън тези общности.

Както има различни форми на централизирано пла-
ниране, пазарен социализъм и демократично планирани 
икономики, има и голямо разнообразие от общностно 
базирани икономики: социална екология, либертари-
анство, комунализъм, биорегионализъм, екологическа 
икономика, екосоциализъм и така нататък. Обаче всич-
ки тези предложения страдат от един и същ проблем. Те 
не са последователни модели. Те в действителност не 
предлагат нищо. За разлика от повечето модели, раз-
гледани преди тях, няма модел на икономика на общ-
ността. Истинските модели определят правила, проце-
дури и институции, според които да се вземат важните 
решения в една икономика. Решенията на работното 
място, заплащането, личността и общността, какво и 
колко да се произвежда, какво и колко да се консу-
мира. Например основните блага, които може да се 
търсят в една общностна икономика, може да бъдат ве-
лосипед или хвърчило. Или може би има камъни в гра-
дината и общността се нуждае от лопата да ги махне. 
Във всяка икономика ние разчитаме на други хора да 
дадат от себе си нужното, за да създадат прости блага 
като лопати, хвърчила или велосипеди, без да спомена-
ваме по-благородните човешки нужди и желания, кои-
то трябва да задоволяваме. И така, „самодостатъчните 
икономики“ в действителност не са възможност за из-
бор. И в повечето случаи не мащабът на икономиката 
е въпросът. Въпросът е в това, че тези предложения са 
по-скоро виждания, отколкото модел.
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Демократично планиране

Напоследък се появиха много предложения за де-
мократично планирани икономики и без съмнение 
тези идеи ще предизвикат дълбоко заложената вяра, 
че „няма алтернатива“. Традиционно се говори, че има 
пазари и централизирано планиране. Един от основ-
ните проповедници на това вярване напоследък е бри-
танският икономист Алек Ноуви. Той твърди, че когато 
разпределяте блага в обществото реално няма друг 
избор, освен централизираното планиране и пазарите 
– това е, нищо друго. Обаче Майкъл Албърт предиз-
виква неговите твърдения. Албърт казва: „Единственото 
доказателство на Ноуви е да отбележи нещо, в което 
преди всичко никой не се съмнява, че разпределението 
е сложна и важна задача. Представянето на Ноуви се 
води само от нуждата, че „трябва да няма трети начин, 
защото не трябва да има трети начин“. С това наум, ние 
никога нямаше да надминем институциите на древния 
Египет.“ („ПарЕкон: Живот след капитализма“). За щас-
тие, за разлика от твърдението на Ноуви, ние имаме 
избор, различен от централизираното планиране, па-
зарния социализъм и капитализма. Има също варианти 
на демократично планиране и не-пазарни икономики, 
които също подлежат на оглеждане и оценка.

Краят на 20-ти и началото на 21-ви век видяха покъл-
ването на тези форми на демократично планиране по 
света. Голямо множество от общности из Африка, Азия 
и Латинска Америка, както и в Източна и Западна Ев-
ропа работеха във форми на Икономика на участието. 
Има обществено управлявано производство в Керела, 
Индия. Има добре известен експеримент с бюджет на 
участието в Порто Алегре, Бразилия. Обаче те не са 
пълен модел на демократично планирана икономика. Те 
са по-малки обекти, които са възприели процедури и 
практики на участието. Разликата е в това, че те не ра-
ботят с широки истински институции за разпределение 
на благата, за организиране на работниците, за взема-
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не на решения, тоест институции, които да описват това 
какво и колко искаме да потребяваме и произвеждаме. 
Така че те не са модели. По-скоро можем да гледаме 
на тях като на прости демонстрации за това как би ра-
ботило нещо на по-широка и свободна основа.

преглед на основните цели

Дотук ние прегледахме някои от многочислените ико-
номически възможности. Повечето бяха във формата 
на пазарен социализъм или централизирано планира-
ни икономики и само леко докоснахме демократично-
то планиране. Опитах се да подчертая институциите и 
процесите, влияещи на класовите взаимоотношения 
във всяко предложение, така че да можем да напра-
вим преценка за това коя система най-добре използ-
ва и реализира човешкия потенциал и нашите ценнос-
ти на солидарност, самоуправление, справедливост и 
разнообразие. Тук е мястото да очертаем една доста 
обща схема на икономическата система, която смятам 
за най-подходяща за нашите цели – Икономиката на 
участието.

икономика на участието (парекон)

Една икономика на участието се основава на об-
ществената, а не на частната собственост, съвети на 
работници и потребители едновременно, на балансира-
ни работни комплекси вместо на корпоративна йерар-
хия, възнаграждение за усилията или жертвите, а не 
за собственост, власт или производство, планиране от 
участниците вместо пазари или централно планиране и 
самоуправление вместо управление на класите.

Балансиран работен комплекс ние наричаме нашата 
концепция за работа. Основно работните места са ор-
ганизирани така, че всеки да има равна част от „значи-
ми“ и „незначими“ задължения. Работата се разпределя 
на всяко работно място и между работни места. Ба-
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лансирането на работата в работните места се прави, 
за да се изравни значението на различните работници 
при вземане на решение за работните места или за 
да се премахнат недостатъците на стандартното кор-
поративно разделение на труда. Балансирането между 
работните места е също толкова важно, за да не могат 
едни работни места да оказват натиск върху други чрез 
своята роля. Ползата от един балансиран чрез участие 
работен комплекс е, че всички споделят едно и също 
количество желани и нежелани задачи със сравнително 
равна власт и условия за живот.

Друг ключов елемент е справедливото възнаграж-
дение или заплащането за усилията и жертвите. Този 
метод на заплащане подсигурява, че неравните прихо-
ди не се повтарят и преповтарят поради собствеността 
върху средствата за производство, търговската хитрост, 
производствените възможности, генетичните заложби, 
таланта, уменията, по-добрите средства, по-продуктив-
ните съработници, наследството или късмета. От всички 
тези фактори хората контролират само своите усилия. 
И така, усилията и жертвите са нормата за справедли-
во възнаграждение в ПарЕкон, регулирани от нуждата, 
ако се наложи, в случаи на болест, катастрофа, неспо-
собност и др.

Участниците са организирани във федерации от ра-
ботнически и потребителски съвети, които преговарят 
за разпределение чрез „нецентрализирано планиране 
от участниците“. Работниците в работническите съвети 
предлагат какво искат да се произвежда, колко искат 
да се произвежда, нужните средства за това и очак-
вания резултат от техния избор. Потребителите пред-
лагат какво да се консумира, колко да се консумира и 
очакваните резултати от тяхното предложение. „Бюра-
та по улесняване на преговорите“ (БУП), използвайки 
количествената и качествената информация, генерират 
„показателни (индикативни) цени“, които се използват 
от работниците и потребителите, за да преразгледат 
своите предложения за по-нататъшните преговори. 
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БУП-овете доокастрят предложенията до работен план 
за няколко кръга на преговори. Планът се избира и се 
реализира за следващата година.

Един план на участието е приемлив и желан избор 
за справедливо разпределяне на тежестите и ползите 
на социалния труд. Той включва решения от страна на 
участниците в пропорция, в която те са засегнати от 
него. Хората и ресурсите са използвани ефективно за 
създаване на различни ползи.

Това е само миниатюра на схемата на икономиката 
на участието. По-нататъшен материал за по-сериозно 
разглеждане може да се намери на:

Life After Capitalism: 
http://www.zmag.org/books/pareconv/parefinal.htm

Looking Forward: Participatory Economics 
for the 21st Century: 

http://www.parecon.org/lookingforward/toc.htm
The Political Economy of Participatory Economics: 

http://www.zmag.org/books/polpar.htm

Крис Спанос работи като социален работник във 
Ванкувър между 2000 и 2005 г. От 1999 г. до 2005 г. е ав-
тор на радикално радио по текущи политически пробле-
ми като част от колектива Redeye във ванкувърското 
Coop Radio. Негови статии, прегледи и интервюта са 
излизали в ZNet, „Електронен Ирак“, „Долари и чувства“, 
„Седем дъба“, „The NewStandard“, Ванкувърско коопера-
тивно радио, Си Би Си и други. В момента е част от 
колектива на ZNet. Редактор и съставител е на сборни-
ка „Real Utopia: Participatory Society for the 21st Century“.
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майкъл албърт

Живот след капитализма – парекон

Презирам капитализма също като вас. Аз съм про-
тив икономика, която осигурява богатство на Бил Гейтс, 
равно на сумарното богатство на цялото население на 
Норвегия. Не искам да има бездомници под мостове-
те, а висшите корпоративни чиновници да разполагат 
с къщи като замъци. Не искам хората да се ограбват 
един друг, забравили за общото добруване, да се ри-
тат в свирепа борба за трохи или богатства. Не искам 
живот, наподобяващ надпревара на плъхове, при което 
мнозинството от хората губят, а печелят най-едрите и 
най-зли плъхове. Не искам налагането на корпоратив-
на диктатура, в царството на която мнозинството от 
хората са лишени от достойнство, нямат влияние, нито 
власт – нямат дори храна. Не искам пазари или цен-
трално планиране. Не искам робията на надницата. Не 
искам класово разделение и класово господство.

Не искам икономика, която произвежда типове като 
Буш и Ръмсфелд с огромна власт, които смятат, че ако 
си афганистанец, си излишен, ако си иракчанин, си из-
лишен, ако си палестинец, си излишен, ако си кореец, 
си излишен, ако си венецуелец, аржентинец или бра-
зилец, си излишен, или ако си от Бронкс или Уотс, на 
практика ако не принадлежиш към господстващата кла-
са на Буш и Ръмсфелд, от класата на техните роднини 
и поддръжници, значи си излишен. А всъщност излишен 
е капитализмът. И ние сме хората, заедно с милиони 
други, които трябва да го махнем от историята.

Но след като не искаме капитализъм, какво искаме 
на неговото място? Ако вярваме, че е възможен друг, 
по-добър свят, какви са неговите отличителни черти?

Ние не искаме да има хора, които обядват с хай-
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вер и разполагат със собствени самолети, докато други 
обядват от кофите за боклук и живеят под мостовете. 
Ние искаме справедливо разпределение на богатствата 
и жизнените условия.

Вместо структури на властта, в които собствениците 
могат да местят мащабни индустрии и да засипват с 
отпадъци цели райони и тяхното население, с ръково-
дители и интелектуалци, които могат да диктуват кога 
един работник да отиде до тоалетната и изобщо начина 
ни на живот, докато 80% от населението – работниче-
ската класа – практически няма глас при определянето 
на икономическите си условия, като се почне от това 
колко работи и се стигне до това какво върши, кога го 
върши и какво произвежда, ние искаме безкласовост 
и структури за вземане на решения на базата на само-
управлението. Искаме хората да влияят върху решени-
ята в степента, в които те ги засягат.

Вместо конкурентно или авторитарно разпределе-
ние, което увеличава печалбата и властта на управля-
ващата каста, ние искаме разпределение, опиращо се 
на взаимната помощ и самоуправление, което увелича-
ва благосъстоянието, развитието и справедливостта в 
обществото.

ПарЕкон – или икономиката на участието – предста-
влява икономическа алтернатива както на капитализма, 
така и на онова, което в Русия, Китай и други страни 
примиренчески наричаха социализъм.

Икономиката на участието отхвърля смехотворното 
твърдение на Маргарет Тачър, че „Няма алтернатива“ 
(„There Is No Alternative“ = TINA). Тачър иска от нас да 
повярваме, че страданията на бедността и човешките 
унижения са неминуеми и неотстраними като земното 
притегляне – че те са житейски факт. Това е лъжа.

Икономическата алтернатива, наречена Икономика 
на участието, или ПарЕкон за кратко, е изградена на 
базата на четири ключови ценности и използва четири 
определящи институции, застъпващи тези ценности.

Първата ценност е Солидарността. Икономиките оп-
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ределят взаимоотношенията между хората. В общи ли-
нии те въздействат на отношенията им един към друг.

Капитализмът е система на елиминиране, в която, за 
да успееш, трябва да смачкаш другите. От теб се иска 
да бъдеш глух, сляп и ням за ужасните мъки на оста-
налите отдолу или направо да се катериш по тях, като 
ги натискаш още по-надолу. В капитализма един про-
чут мениджър на бейзболен отбор, наречен „Ню Йорк 
Янкис“ казваше: „Добрите хора финишират последни“, 
което представлява ужасна критика на пазарната раз-
мяна. Моят вариант на това прозрение е, че в капита-
лизма „мръсотията изплува“. Още веднъж, вижте възви-
шените ни вождове.

Икономиката на участието или ПарЕкон е нещо съв-
сем различно. В самата си същност тя е Икономика на 
Солидарността. Нейните институции за производство, 
потребление и разпределение не разрушават и не пре-
пятстват взаимната помощ и симпатия между хората, а 
напротив – подтикват дори противообществено настро-
ените да мислят за доброто на другите. За да успееш 
при ПарЕкон, ти трябва да действаш на основата на 
солидарността.

Тази първа ценност на ПарЕкон е напълно безспор-
на. Само един психопат може да защитава твърдение-
то, че при равни условия по-добрата икономика е тази, 
която поражда враждебност и противообществени про-
яви. Всеки разумен човек ще се съгласи, че при равни 
условия по-добрата икономика е онази, която поражда 
солидарност. И така, нашата първа ценност е солидар-
ността.

Втората ценност, която искаме една добра икономи-
ка да прокарва, е Разнообразието. Икономиките влияят 
върху възможностите за избор, които хората имат като 
труд и потребление.

Капиталистическите пазари размиват избора. Те въз-
хваляват възможностите, но в действителност съкра-
щават много пътища за задоволяване и развитие, като 
заменят всичко човешко и грижовно с онова, което 
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е най-комерсиално, най-печелившо и най-вече – най-
добре работещо за съхраняването на господството и 
богатството.

А Икономиката на участието е и Икономика на Раз-
нообразието. Институциите на ПарЕкон за производ-
ство, потребление и разпределение не само не намаля-
ват разнообразието, а дори наблягат на откриването и 
зачитането на разнообразни канали и решения на про-
блемите. ПарЕкон признава, че всички ние сме ограни-
чени същества и като лични възможности, и като време 
и би било добре да се възползваме от нещо направено 
от други, което самите ние не сме имали време да 
направим, а също и че не сме безпогрешни и не бива 
да съсредоточаваме всичките си надежди в ограничен 
брой средства за развитие и напредък, а да се застра-
ховаме срещу несполуки като съхраняваме и опитваме 
разнообразни пътища и възможности. 

И тази ценност е напълно безспорна. Трябва да си 
наистина ужасно извратен тип, за да спориш, че при 
равни условия една икономика е по-добра, ако намаля-
ва възможностите за избор. Напротив, всеки би се съ-
гласил, че при равни условия по-добра е икономиката, 
която произвежда и защитава разнообразието. И така, 
това е втората ни ценност: Разнообразието.

Третата ценност, която искаме една добра икономи-
ка да прокарва е Справедливостта. Икономиките влияят 
на разпределението на продукта между участниците. Те 
определят нашия бюджет или какъв дял от обществения 
продукт получаваме.

Капитализмът възнаграждава в най-голяма степен 
собствеността и пазарната позиция. Той постановява, 
че онзи, който държи акта за собственост на произ-
водствените мощности, заслужава печалба само по си-
лата на този къс хартия и нищо друго. Освен това той 
твърди, че онези, които имат силна пазарна позиция, 
било то благодарение на монополизирано знание или 
умения, или на по-добри инструменти, или на органи-
зационни преимущества, или на това, че са родени с 
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особена дарба, или на това, че могат да прилагат груба 
сила, имат право на всичко, което съумеят да докопат. 
В това отношение капитализмът обединява морала на 
Ал Капоне и бизнес школата в Харвард, които, като 
се изключат някои дребни подробности, са еднакви. Ти 
вземи каквото можеш, за другите – огризки или нищо.

Но Икономиката на участието е икономика на Спра-
ведливостта, тъй като институциите на ПарЕкон за про-
изводство, потребление и разпределение не само не 
разрушават и не препятстват справедливостта: те я сти-
мулират. Тук обаче се появява едно усложнение. Какво 
точно имаме предвид под справедливост? А това вече 
е спорно.

ПарЕкон отхвърля, разбира се, възнаграждаването 
на собствеността. И естествено отхвърля възнагражда-
ването на силата. Ами продукта? Трябва ли хората да 
бъдат заплащани според обема и стойността на произ-
веденото от тях? Трябва ли да получим от социалния 
продукт сума, съответстваща на произведеното от нас 
като част от социалния продукт? На пръв поглед из-
глежда справедливо – но наистина ли е така?

Да речем, че те вършат една и съща работа за едно 
и също време с една и съща интензивност. Защо ня-
кой, разполагащ с по-добри оръдия на труда ще вземе 
повече от някой с по-лоши? Защо някой, който някак 
си е успял да произведе нещо високо ценено, трябва 
да получава повече от някой, произвеждащ нещо не 
толкова ценено, но с определена обществена стойност, 
ако двамата работят еднакъв брой часове с еднакъв ин-
тензитет при сравними резултати от работата им върху 
качеството на живот? Защо някой късметлия в генетич-
ната лотария – например с гени, обуславящи по-голе-
ми размери и физическа сила, по-бързи рефлекси или 
талант за композиране на музика – ще взема повече 
от някой с по-слаб късмет в генетично отношение при 
положение, че и двамата работят в своята специфична 
област с еднакъв интензитет и с еднакво ниво на израз-
ходване на усилия и неудобства?
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Икономиката на участието предвижда за онези, ко-
ито могат да работят, заплащане според направените 
усилия и жертви.

Ако двама души събират реколта на полето, като 
единият от тях е по-силен или има по-добри оръдия, но 
двамата работят еднакъв период от време с еднакви 
усилия под едно и също слънце, то тогава дори човекът 
с по-добри оръдия да е събрал повече от реколтата 
накрая, при ПарЕкон те ще получат еднакво заплащане 
за еднаквите усилия и жертви.

Ако един велик композитор създаде шедьовър, а до-
бър композитор произведе само прилична пиеса, но 
всеки от тях е работил едно и също време при едни и 
същи условия, то при ПарЕкон те ще получат еднакво 
заплащане, макар резултатът от тяхната работа да е 
очевидно различен.

Ако човек работи по-продължително време, ще полу-
чи по-голямо възнаграждение. Ако работи по-усърдно, 
ще получи по-голямо възнаграждение. Ако работи в по-
лоши условия и изпълнява по-непривлекателни задачи, 
ще получи по-голямо възнаграждение.

Но няма да получи по-голямо възнаграждение – по-
вече пари – заради това, че разполага с по-качествени 
оръдия на труда, или за производството на нещо, което 
се окаже по-ценно, или дори за това, че има вродени 
продуктивни дарби. Колкото до придобитите умения, хо-
рата ще бъдат възнаграждавани за труда по придоби-
ването им, за направените усилия и жертви, но не и за 
произтеклия от това продукт.

Възнаграждаването само на усилията и жертвите, 
които хората правят в работата си, е спорно. Някои 
противници на капитализма смятат, че хората трябва да 
бъдат възнаграждавани за крайния резултат от работа-
та им и тогава един голям спортист трябва да печели 
крупни суми, а някой добре поставен доктор ще печели 
много повече от един трудолюбив земеделец или готвач 
в закусвалня. ПарЕкон отхвърля това. Всъщност при 
ПарЕкон човек, работещ тежка, омаломощаваща и нис-
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копроизводителна работа ще получава повече от човек 
с добра, приятна, високопроизводителна работа.

Ето, такава е нашата трета ценност – една спорна 
ценност, както вече изтъкнахме. Ние искаме добра ико-
номика, която да възнаграждава усилията и жертвите 
и, разбира се, да осигурява пълно възнаграждение за 
хората, които не могат да работят по едни или други 
причини. Не знаем дали ще успеем да го направим, 
без сурови и възпиращи последици, но ако е възможно 
да постигнем този тип Справедливост, то определено е 
желателно.

Четвъртата и последна ценност, върху която е изгра-
ден ПарЕкон, е свързана с процеса на вземане на ре-
шения и се нарича Самоуправление. Икономиката влияе 
върху това каква роля има всеки участник в решенията 
за производството, потреблението и разпределението.

При капитализма собствениците или капиталистите 
имат огромна роля. Ръководителите и високоплатените 
представители на умствения труд, които монополизират 
лостовете за вземане на всекидневни решения, като 
адвокати, инженери, висши финансови чиновници и ле-
кари, играят много съществена роля. А в същото време 
други хора са фактически лишени от каквото и да било 
право на глас. Всъщност хората, които послушно пре-
виват ежедневно гръб над изпиваща силите им работа, 
рядко знаят какви изобщо решения се взимат, да не 
говорим пък за някакво влияние върху тях.

В рамките на капиталистическите фирми съществува 
йерархия на властта, по-силна от тази в една дикта-
тура. Самият Сталин не е и сънувал, че населението 
на Русия би следвало да иска разрешение да иде до 
тоалетната – условие, което много често е наложено на 
работниците в корпорациите.

Но Икономиката на участието е демократична ико-
номика. Хората контролират живота си до съответна 
степен. Всеки човек има равнище на влияние, което не 
нарушава това на другите, които имат същото равнище 
на влияние. Ние влияем на решенията в степента, с 
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която те влияят върху нас. Това се нарича Самоупра-
вление.

Представете си работник, член на голяма група. Той 
или тя искат да поставят снимка на дъщеря си на ра-
ботното си място. Кой трябва да вземе решението за 
това? Собственикът? Управителят? Другите работници? 
Очевидно е, че нито едно от тези предложения е смис-
лено. Само работникът, за чието дете става дума, има 
пълната власт да реши този въпрос. При този специ-
фичен случай той или тя имат право да решават като 
диктатори.

А сега си представете, че същият работник или ра-
ботничка иска да включи радио на работното си място, 
да пуска високо луд рокендрол или дори хеви метал. В 
този случай кой трябва да вземе решение? Интуицията 
ни подсказва, че онези, които чуват радиото, би тряб-
вало да имат думата. А най-много ще тежи думата на 
онези от тях, които ще се дразнят или ще се радват на 
музиката.

На този етап вече стигнахме до някаква ценност при 
вземането на решения. Нямаме нужда от философи с 
научни степени, нито пък от неразбираемия им език, 
за да схванем, че не желаем система, при която един 
човек има един глас и 50% винаги печелят. Нито пък ис-
каме един човек винаги да има един глас, но процентът 
за съгласие да е различен. Не искаме и винаги едно 
лице да решава авторитарно като диктатор. Не искаме 
винаги и вземане на решения с консенсус. Не искаме 
какъвто и да било друг едностранчив подход. Всички 
изброени начин за вземане на решения имат смисъл в 
някои случаи, но в други имат ужасни последствия.

Ние сме за такъв начин на вземане на решения – 
както и за предхождащите дискусионни процеси, изра-
ботване на дневен ред и прочие, – че всеки един да 
има право да влияе на решенията пропорционално на 
степента, в която той ще бъде засегнат от тях.

Логиката на всичко това е изключително проста. Ако 
ние всички нямаме право на глас при вземане на реше-
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ние пропорционално на степента, в която те ни засягат, 
то тогава думата на някои хора ще тежи повече, откол-
кото взетите решения ги засягат, а мнението на други 
ще бъде по-слабо, отколкото решенията ги засягат. Но 
морално основание за подобно разграничаване няма, 
нито пък има основание да се смята, че така се взимат 
най-правилните решения. Опитът е, разбира се, от съ-
ществено значение за вземане на сполучливи решения 
– той осигурява информация, свързана с разглеждания 
проблем, по който трябва да се вземе решение. Освен 
това опитът е от значение, когато трябва да обосновем 
собствените си предпочитания, защото на практика ние 
сме най-големите специалисти на света в областта на 
собствените си предпочитания и всеки от нас носи от-
говорност за тяхното изказване. И така, това е нашата 
четвърта ценност… Самоуправление.

Има и още една ценност, която искам да спомена 
тук, въпреки че тя е определено по-обща и почти оче-
видна.

При Икономиката на участието ние искаме да бъдем 
ефективни.

Има ли някой тук, който се гнуси от тази дума? Аз 
например – да. Но ние сме длъжни да преодолеем 
това отвращение и да си припомним, че ефективността 
всъщност означава стремеж към постигане на целите 
ни, без да прахосваме онова, което ценим. Следовател-
но всички ние трябва да се отнасяме положително към 
ефективността. В противен случай ще излезе, че ние 
или не сме за постигане на целите си, или че сме за 
прахосване на нещата, които ценим.

Защо все пак тази дума автоматично предизвиква 
отврата? При капитализма предпочитанията на соб-
ствениците определят целта, а онова, което е ценно за 
собствениците, не се прахосва. Тоест при капитализма 
ефективност означава търсене на максимална печалба 
при репродуциране на условията за печалба, без да се 
прахосват активи, които собствениците могат да екс-
плоатират. Капиталистите не ги интересува дали хората 
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умират от белодробни заболявания в мините и нямат 
нищо против да изтребват хора, било то с оръжия или 
с глад, защото засегнатите хора са без значение за 
печалбата. Капиталистите не се интересуват какви бо-
лести носи на хората замърсяването на работните им 
места. Те не се смущават да разрушават или взривя-
ват активи, до които нямат достъп и които не могат 
да експлоатират, макар други да страдат от това. Да 
бъдеш ефективен при капитализма означава да бъдеш 
зъл, защото това е една зла система и поради това ние 
изпитваме антипатия към думата „ефективност“, когато 
тя се използва край нас.

При ПарЕкон обаче ефективността означава произ-
водство, потребление и разпределение според нужди-
те, както и разработка на потенциални възможности 
за разширяване на солидарността, разнообразието, 
справедливостта и самоуправлението. А това значи да 
не прахосваме източниците, от които черпим и които 
осигуряват качеството на живота, което искаме. Така че 
ПарЕкон трябва да бъде една ефективна икономика в 
изтъкнатия точен смисъл на думата.

Тъй като вече имаме няколко водещи ценности, то 
ние сме в състояние да преценим икономиките, които 
познаваме, и можем да опишем онази, която всички 
смятаме за достойна.

Нека сега оценим накратко съществуващите алтерна-
тиви – икономиката на частната собственост, пазарната 
икономика, икономиката с централно планиране, иконо-
миката с корпоративно разделение на труда и икономи-
ката, която възнаграждава собствеността или властта, 
или дори крайната продукция: те всички до една не сти-
мулират ценностите, на които държим. Всички до една 
са противообществени, авторитарни, несправедливи, 
неекологични, разделящи хората на класи и управлява-
ни от класи икономики. Те са потискащи и недостойни 
икономики. Те целенасочено разрушават солидарност-
та, намаляват разнообразието, ликвидират справедли-
востта и дори не схващат идеята за самоуправление. 

14.
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Поради тази причина ние отхвърляме собствеността, 
пазарите, централното планиране, корпоративното раз-
деление на труда и заплащането според крайния резул-
тат или властта.

Икономиката на участието е изградена върху някол-
ко основни определящи избори, различни от изброени-
те по-горе, които категорично отхвърляме.

Работниците и потребителите се нуждаят от място, 
където да изразяват и следват предпочитанията си. В 
исторически план тази нужда са задоволявали работни-
ческите организации. На работните места те се наричат 
работнически съвети. Когато са свързани с потреблени-
ето, се наричат потребителски съвети. Когато хората се 
надигнат, за да поемат контрола върху своя стопански 
живот, те създават съвети. Винаги е било така в мина-
лото, така става и в момента – в Аржентина например. 
Съветите са органи на пряката организация на работ-
ниците и потребителите. Противниците на капитализма 
ги възприемат без спорове, въпреки че никой не ги 
превръща в приоритет, както е при поддръжниците на 
ПарЕкон.

Но при ПарЕкон участието в рамките на съветите 
трябва да се спазва допълнителното задължение да 
се използват определени процедури за вземане на 
решения, както и определени начини на комуникация, 
които определят за всеки участник във връзка с всяко 
решение степен на участие, пропорционална на сте-
пента, в която решението по определен проблем ще 
въздейства върху живота му. Понякога това може да 
бъде типично демократично гласуване, понякога е кон-
сенсус, понякога са други възможности. Но в никакъв 
случай не може да бъде постоянна власт на малцина 
над мнозинството.

Така че при ПарЕкон работници и потребители се 
организират в демократични съвети, като правилото за 
взимане на решения е такова, че методите за подаване 
на информация към взимащите решения, към очертава-
нето на предпочитания и по-нататъшното им оформяне 
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в решения трябва да дава на всеки участник влияние 
върху решението, пропорционално на степента, в която 
участникът ще бъде засегнат от него.

Съветите се превръщат в орган на правото за взе-
мане на решения и съществуват на много равнища, об-
хващайки отделни работници и потребители, имат под-
разделения – работни групи и работни екипи, – както и 
по-големи структури по поделения, по месторабота, по 
цели отрасли, квартали, окръзи и щати или държави.

Хората в съветите са онези, които взимат икономи-
ческите решения. Те могат да се вземат с обикновено, 
три четвърти, две трети мнозинство, с консенсус или 
да се използват други възможности в тази област. Ре-
шенията се вземат на различни нива с по-малко или 
повече участници и различни процедури в зависимост 
от специфичния характер на проблема, който се ре-
шава. Понякога е възможно екип или отделно лице да 
вземат напълно самостоятелно решение. В друг случай 
дадено предприятие или цяла индустрия могат да бъдат 
решаващата сила. Могат да се ползват различни начи-
ни и средства за отчитане на гласуване според нуждите 
на различните решения. Идеален избор не съществува. 
Следва обаче да се спазва изискването всяко решение 
да се взема в съответствие с евентуалното му пропор-
ционално въздействие върху всеки участник.

Следващото задължение на ПарЕкон е осигуряване 
на възнаграждение, отговарящо на направените усилия 
и жертви, а не на базата на собственост, власт или 
дори краен резултат.

Ние работим и извършената от нас работа ни дава 
право на дял от продукта на нашия труд. Но новото 
разбиране изисква да получим възнаграждение, съот-
ветстващо на усърдието ни, на продължителността на 
работата и какво сме жертвали по време на изпълнени-
ето є. Не бива да имаме по-високи доходи, защото сме 
били по-продуктивни заради по-качествените ни оръдия 
на труда, били сме по-квалифицирани, демонстрирали 
сме възможностите на по-големия си вроден талант – а 
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още по-малко имаме право на каквито и да било пре-
тенции на базата на по-голямата власт, с която разпо-
лагаме, или въз основа на по-голямата ни собственост. 
Ще имаме право на по-голямо потребление само по 
силата на влагане на повече усилия или понасяне на 
по-големи жертви. Това е справедливо от етична гледна 
точка и освен това осигурява стимули, тъй като се въз-
награждава само онова, което зависи лично от нас, а 
не онова, което не зависи от нас.

Кой ще решава колко усилия сме вложили в работата 
си? Работническите съвети в контекста на по-широката 
икономическа ситуация, установена и от други институ-
ции. Ако работите по-дълго, имате право на по-голяма 
част от обществения продукт. Ако работите по-интензив-
но, пак имате право на по-висок доход. Ако работите 
тежка, опасна или еднообразна, непривлекателна рабо-
та, също имате право на по-голямо възнаграждение. Но 
нямате право на по-голям доход, защото притежавате 
производствена собственост, тъй като фактически тази 
собственост е притежание на цялото общество. Нямате 
право на по-голям доход и заради това, че работите с 
по-качествени оръдия на труда – или пък произвеждате 
по-търсена продукция – или имате вродени лични ка-
чества, които ви правят по-продуктивни: те не включват 
в себе си усилие и жертви, а са резултат на късмет или 
дарба. По-високата продуктивност се оценява положи-
телно, разбира се… но за нея не се получава допъл-
нително заплащане. Както от гледна точка на морала, 
така и по отношение на стимулите, ПарЕкон върши точ-
но онова, което има смисъл. Допълнително заплащане 
се получава само за онова, за което заслужаваме да 
бъдем възнаградени: жертвите в работата. И допълни-
телното заплащане стимулира онова, което действител-
но можем да дадем в повече – усилия.

Да предположим, че работническите и потребител-
ските съвети са изградени. Да предположим, че вярва-
ме в значимостта на участието, демокрацията и дори в 
самоуправлението. Да предположим също, че на работ-
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ното ни място има типично корпоративно разделение 
на труда. Какво ще стане?

Около 20% от работната сила, монополизирала по-
средством позициите си, осигурени чрез това корпо-
ративно разделение на труда правото на участие при 
вземане на решения и по-високата степен на информи-
раност за процесите, ще налага дневния ред. Техните 
решения ще бъдат окончателни. Дори и другите работ-
ници – които са мнозинство – да имат право на глас, те 
ще гласуват и одобряват само планове и възможности, 
предложени от тази координаторска класа. При взема-
нето на решения ще се зачита волята на тази класа. 
След време този елит ще реши и да се самовъзнагради 
с по-високо заплащане, за да развива висшата си мъд-
рост. Така той ще се разграничи от другите не само по 
власт, но и по доход и статус.

Каква е алтернативата? Икономиката на участието 
работи с балансирани работни комплекси. Вместо гру-
пиране на дейностите така, че някои видове дейности 
да затвърждават властнически позиции, докато други 
да бъдат ужасно затъпяващи, едни дейности да обога-
тяват със знания и да дават власт, а други да затъпя-
ват и да лишават човека от самостоятелно мислене, 
като го превръщат в робот, изпълняващ заповеди, Па-
рЕкон казва, че всяка работа трябва да бъде сравнима 
с всички останали по качеството на живот и властта, 
които осигурява.

Всеки човек има работа. Всяка работа е сбор от 
дейности. При ПарЕкон всяка работа съответства на 
таланта, капацитета и запаса от енергия на онзи, който 
я изпълнява. Но всяка една работа е комбинация от 
дейности и отговорности, която осигурява качество на 
живота и най-вече власт, които са сравними с тези на 
всички други.

При ПарЕкон няма хора, които се занимават само 
с хирургия. При ПарЕкон човекът, който прави опера-
ции, трябва да извършва и почистване на болницата, 
както и да изпълнява други задължения – тоест цялата 
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му работа трябва да представлява справедлива ком-
бинация от дейности. При ПарЕкон няма ръководители 
и работници. Няма адвокати и готвачи в закусвални. 
Няма инженери и работници на конвейер. При ПарЕкон 
хората извършват на работното си място разноцветна 
гама от различни задачи – така всеки работник разви-
ва вродените си дадености при изпълнение на задачи, 
изискващи определена степен на творчество, изпълня-
вайки своя дял от обременителните и скучни – или пък 
интересни и създаващи авторитет – задължения и от-
говорности.

Работата ни не трябва да подготвя някои от нас само 
да заповядват, а други само да се подчиняват. Тя трябва 
да ни подготвя до един за участие в самоуправлението 
на работническите и потребителските съвети. Тя трябва 
да ни подготвя за разумно и продуктивно ангажиране 
в самоуправлението както в живота, така и в институ-
циите.

Но да приемем, че сме въвели работещи работниче-
ски и потребителски съвети с правила за вземане на 
самоуправляващи решения, със заплащане на базата 
на усилието и жертвите, с балансирани трудови задъл-
жения, но съчетаем всичко това с пазарно или централ-
но-планово разпределение. Ще се получи ли работеща 
икономика?

Оказва се, че няма да се получи.
Пазарите разрушават схемата на заплащане и съз-

дават контекст на конкуренция, при който предприя-
тията са принудени да съкращават разходи и да гонят 
пазарен дял. За да постигнат това, те фактически нямат 
избор – единственият открит пред тях път е предпазва-
не на някои хора от удара на „съкращаването на раз-
ходи“ – точно тези, на които е възложена работата по 
това съкращение, същите, които трябва да преценят как 
да постигнат повече продукция за сметка на по-пълното 
задоволяване. Така на сцената отново изпълзява коор-
диниращата класа, която заема позиция над другите 
работници, унищожава нашите предпочитани норми за 
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възнаграждение, набира власт и смазва самоуправле-
нието, към което се стремим.

Борбата за разпределение на пазарите ще унищожи 
прекрасните нововъведения, които искаме да прило-
жим на практика, и на тяхно място ще наложи коорди-
наторска власт с познатите ни разделение на труда и 
йерархия по отношение на доходи и власт.

Същото ще стане и при централното планиране. То 
веднага ще издигне плановиците, а скоро след това 
ще издигне и ръководителите, които поемат плановете 
за изпълнение, а накрая и всички участници в иконо-
миката, които имат сходни позиции. Централното пла-
ниране също ще наложи разделение с координаторска 
класа и координаторска власт над работниците, които 
ще изпаднат в подчинено положение. Проблемът е, че 
пазарите и централното планиране рушат ценностите и 
свързаните с тях структури, които сме обявили за стой-
ностни. Пазарите – дори и без частна собственост вър-
ху средствата за производство – изкривяват оценката в 
полза на частната пред общата полза, нахъсват хората 
един срещу друг и следователно разрушават солидар-
ността. Те възнаграждават крайния продукт и властта, 
а не усилието и жертвите. Те разделят участниците в 
икономиката на класа, натоварена с потискаща, тежка, 
еднообразна работа, вършена в пълно подчинение и 
покорство, и класа с власт да се възползва от обсто-
ятелствата и да определя икономическите резултати, 
като при това получава и най-високи доходи. Те изоли-
рат купувачи и продавачи от масата на населението и 
ги принуждават да игнорират по-широките последствия 
от усилията им – включително и въздействията върху 
околната среда.

Централното планиране от друга страна е авторитар-
но. Също като пазарите, то отхвърля самоуправлението 
и произвежда същото класово разделение и същата 
йерархия – първо, разделя плановиците от изпълните-
лите на плановете им и второ, овластява едни работни-
ци повече от други. И двете икономически системи на 
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разпределение не стимулират, а потискат ценностите, 
които изтъкнахме по-горе. Каква алтернатива предла-
га Икономиката на участието на пазара и централното 
планиране?

Да предположим, че вместо йерархично налагане на 
преценките на централното планиране или на пазар-
ната размяна на конкурентна основа между хаотично 
пръснати купувачи и продавачи, ние потърсим сътруд-
ничеството, квалифицираното самоуправляващо се пре-
говаряне между преплетени в обществото участници, от 
които всеки има влияние, пропорционално на въздейст-
вието на дадено решение върху него и всеки има дос-
тъп до нужната точна информация и оценки и всеки е 
със съответната квалификация и увереност да развива 
и излага предпочитанията си. Това ще стимулира са-
моуправлението чрез съвети, възнаграждението според 
усилието и жертвите, както и създаване на балансира-
ни работни комплекси. Освен това ще се осигури спра-
ведлива оценъчна система за личностното, обществено 
и екологично въздействие на работния процес и ще 
създаде условия за истински безкласово общество. 
Планирането при Икономиката на участието е система, 
при която всеки работнически или потребителски съвет 
предлага формирани след обсъждане работни дейности 
и потребителски предпочитания в светлината на точно 
познаване на местните и глобални евентуални въздейст-
вия и вярна преценка на цялостните социални ползи 
и разходи, свързани с направения избор. Системата 
използва двупосочен обмен на взаимно информирани 
предпочитания чрез набор от прости принципи за об-
щуване и организация и средства, включващи така на-
речените индикативни цени, помощни съвети, периодич-
но съгласуване с постъпваща нова информация и други 
подобни – средства и начини, които дават възможност 
на участниците да изразят предпочитанията си, да ги 
обмислят внимателно и да ги съгласуват с постъпва-
щите предпочитания на други участници. В резултат на 
тези усилия в крайна сметка се стига до търсеното 
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съгласуване в съответствие с основните изисквания за 
възнаграждение на усилието и жертвите, балансирана 
работа и самоуправление с участието на всички.

Участниците посочват предпочитанията си, информи-
рат се за предпочитанията на другите и внасят изме-
нения в своите предпочитания с цел придвижване до 
изработването на осъществим общ план. При всеки нов 
етап в процеса на общите разисквания всеки участник 
се стреми към благополучие и развитие, но е напълно 
наясно, че личното му благополучие зависи от цялост-
ното благополучие на обществото – че благополучие не 
се постига чрез експлоатация и унижение на другите до 
него. Не е възможно да се опише изцяло с един разго-
вор само тази система с всичките є характеризиращи 
я особености и да се докаже защо и как тези особе-
ности са и стойностни, и приложими. Препоръчвам ви 
уебсайта www.parecon.org, в който ще намерите богат 
материал за ПарЕкон – интервюта, въпроси и отговори, 
есета, цели книги – както и кратко изложение на поло-
жението днес…

Икономиката на участие създава контекст на без-
класовост. Отделният индивид ще се радва на по-до-
бри условия на работа, ако се постигне всеобщото им 
средно подобрение в един ПарЕкон. Той ще получава 
по-добро възнаграждение, ако работи по-усърдно и по-
продължително с колегите си или ако средният доход 
в дадено общество се повиши. Чрез ПарЕкон човек 
не само крачи напред, солидарно с другите участници 
в икономиката, но влияе на всички икономически ре-
шения – не само на решенията, вземани на неговото 
работно място, но и на решенията в останалата част 
от икономическата сфера: той влияе на тези решения 
пропорционално на въздействието им върху неговото 
качество на живот.

ПарЕкон не само отстранява несправедливото нера-
венство в богатство и доходи – чрез ПарЕкон се пости-
га справедливо разпределение на благата. ПарЕкон не 
само не принуждава участниците в икономическия жи-
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вот да се конкурират жестоко и да насилват живота на 
другите – ПарЕкон произвежда и стимулира солидар-
ност. ПарЕкон не уеднаквява производствата – ПарЕ-
кон създава разнообразие. ПарЕкон не дава огромна 
власт на малобройна управляваща класа, превръщайки 
масата от хора в роби без право на глас за неща, за-
сягащи пряко живота им – ПарЕкон се обляга на самоу-
правлението, при което всички ние имаме подобаващо 
влияние.

Понастоящем в училищата ни учат да понасяме ску-
ката и да изпълняваме заповеди – капитализмът има 
нужда точно от това и го изисква от мнозинството от 
хората. При ПарЕкон ще се учим да бъдем толкова спо-
собни, съзидателни и продуктивни колкото можем – ще 
се подготвяме да участваме в цялостния живот като 
пълноценни граждани.

Икономиката на участието е икономика на солидар-
ността, икономика на разнообразието, икономика на 
справедливостта и икономика на самоуправлението. Тя 
е безкласова икономика.

В разговор като този е възможно само да се набеле-
жат някои основни положения, подкрепени с доводи и 
мотивация. Кратък разговор като този не е в състояние 
да създаде една цялостна, добре обоснована картина, 
разбира се. Моите надежди са, че ще възприемете из-
ложеното като възможно, че може би има пълноценна, 
добре очертана, завладяваща, убедителна и силно же-
лана алтернатива на капитализма, която дава отговор 
на въпросите как да произвеждаме, потребяваме и раз-
пределяме по-резултатно и по-морално от сега.

ПарЕкон е за това, как да живеем след капитализма 
– което е и нашата задача.

Благодаря.

Майкъл Албърт е дългогодишен политически акти-
вист. Съосновател е на издателство South End Press 
и списание Z Magazine, основател на ZNet. Автор и съ-
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автор е на множество книги по радикална политика и 
икономика, с особен интерес в областта на Икономика-
та на участието (ПарЕкон) – икономическа концепция, 
която създава заедно с американския икономист Робин 
Ханел.
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Дейвид Грийбър

подари го

Забелязали ли сте как вече няма френски интелек-
туалци? През 70-те и 80-те имаше истинска храна за 
размисъл: Дерида, Фуко, Бодрияр, Кръстева, Лиотар, 
де Серто... но оттогава няма почти нищо. Модните ака-
демици и интелектуалци са принудени да рециклират 
непрекъснато теории на по 20 или 30 години или да се 
обърнат към страни като Италия или дори Словения за 
впечатляваща метатеория.

Има много причини за това. Някои имат връзка с 
политиката в самата Франция, където се наблюдават 
систематични усилия на френските медии да заме-
нят интелектуалците с празноглави „всичкознаещи“ от 
американски тип. Все пак усилията на медиите не са 
напълно успешни. По-важна причина е, че френският 
интелектуален живот става все повече политически 
ангажиран. В американската преса има почти пълно 
затъмнение върху културните новини от Франция зара-
ди големите стачки от 1995 г., когато Франция бе пър-
вата страна, която отхвърли „Американския модел“ за 
икономиката и отказа да започне разглобяването на 
социалната държава. В американската преса Франция 
стана „глупавата държава, която се опитва да попречи 
на хода на историята“.

Разбира се, подобно мислене няма нищо общо с 
американците, които четат Дельоз и Гатари. Това, ко-
ето американските академици очакват от Франция, са 
интелектуални висоти или възможността да се чувстват 
участници в диви, радикални идеи, демонстриращи вро-
дената насилственост в западните концепции за истина 
или човечност, но по начини, които да не предпоставят 
никакви форми на политическо действие или обикнове-
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но никаква отговорност да се действа изобщо. Лесно 
е да се види как класа от хора, които са смятани за 
почти неуместни и от политическите елити, и от 99% от 
населението, се чувства по този начин. С други думи, 
докато американските медии представят Франция като 
глупава, американските интелектуалци се оглеждат за 
френски академици, които се вписват в картината.

Като резултат, никой не чува нищо за някои от най-
интересните съвременни учени във Франция. Една та-
кава група от интелектуалци е Mouvement Anti-Utilitariste 
dans les Sciences Sociales (Антиутилитарно движение в 
социалните науки) или MAUSS, които са се посветили 
на систематична атака на философските фундаменти на 
икономическата теория.

Групата е вдъхновена от големия френски социолог 
Марсел Мос от началото на 20-ти век, чиято най-извест-
на творба „Подаръкът“ (1925) е вероятно най-доброто 
разобличаване на допусканията зад цялата писана до-
сега икономическа теория. Във време, в което „свобод-
ният пазар“ бива натъпкван насила в гърлата на всички 
ни като природен и неизбежен продукт на човешката 
природа, трудът на Мос – който демонстрира не само 
как незападни общества не работят на основата на 
нищо, дори минимално приличащо на пазарните прин-
ципи, но и че самите западняци също – е повече от 
необходим сега. Докато за франкофилите интелектуал-
ци в Америка изглежда невъзможно да кажат нещо за 
възхода на глобалния неолиберализъм, MAUSS-групата 
атакува самите основи на явлението.

Малко контекст. Марсел Мос е роден през 1872 г. 
в ортодоксално еврейско семейство. Чичо му, Емил 
Дюркем, е смятан за създателя на модерната социо-
логия. Дюркем се обкръжил с кръг от умни млади уче-
ници, между тях и Мос, който бил назначен да изучава 
религия. Обаче този кръг бил разрушен през Първата 
световна война; много загинали, включително и синът 
на Дюркем. Дюркем починал от мъка скоро след това. 
Мос останал да събере парчетата.
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Въпреки всичко Мос никога не е бил възприеман 
на сериозно като наследник на Дюркем. Той бил не-
вероятно ерудиран (знаел поне 12 езика, включително 
санскрит, маори и класически арабски), но му липсвала 
притегателната сила, очаквана от един професор. Бивш 
аматьор в бокса, Мос бил набит човек с леко глуповати 
маниери, типът човек, винаги играещ си с дузина брили-
янти идеи вместо да строи велики философски системи. 
Мос прекарва живота си, работейки върху минимум пет 
различни книги едновременно (за молитвата, национа-
лизма, произхода на парите и т. н.), от които нито една 
не е завършена. Въпреки това успява да тренира ново 
поколение френски социолози, да изобрети френската 
антропология сам, а също и да публикува серия от из-
ключителни новаторски есета, всяко от които генерира 
съвършено ново тяло от социална теория.

Мос също така е революционен социалист. От нача-
лото на студенстките години Мос редовно допринася 
за лявата преса и остава в по-голямата част от живота 
си активен член на френското кооперативно движение. 
Той създава и в продължение на много години пома-
га в дейността на кооперация в Париж. Също често 
е изпащан на мисии с цел установяване на контакт с 
движенията в други страни (отива в Русия с тази цел 
след Революцията). Мос обаче не е марксист. Неговият 
социализъм е по скоро от традицията на Робърт Оуен и 
Пиер Жозеф Прудон: Мос смята, че комунистите и со-
циалните демократи са еднакво заблудени от вярата, че 
едно общество може да бъде трансформирано основно 
чрез управниците му. По-скоро Мос чувства, че ролята 
на правителството е да създаде правната рамка за со-
циализъм, строен от долу на горе, чрез създаването на 
алтернативни институции.

Руската революция го оставя дълбоко раздвоен. До-
като е въодушевен от перспективите за истински соци-
алистически експеримент, той е гневен заради систе-
матичната употреба на терор от болшевиките, тяхното 
потискане на демократичните институции и най-вече 
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от тяхната цинична доктрина за „целта оправдава 
средставата,“ която, Мос заключава, е просто немо-
ралното рационално пресмятане на пазара, с малко 
изместване.

Есето му „Подаръкът“ е преди всичко отговор на 
случващото се в Русия, основно Новата икономическа 
политика на Ленин от 1921 г., която изоставя по-ранните 
опити за унищожаване на търговията. Мос заключва, че 
ако пазарът не може да бъде премахнат правно дори 
и в Русия, която тогава е била най-слабо монетаризи-
раната държава в Европа, ясно е, че революционерите 
трябва да започнат да мислят много по-сериозно за 
това какво е „пазар“, откъде е дошъл и каква работеща 
алтернатива има срещу него. За Мос е било време да 
използва резултатите от историческите и етнографски-
те си проучвания.

Заключенията на Мос са разтърсващи. Първо, всич-
ко, което „икономическата наука“ има да каже за субе-
кта на икономическата история, е напълно грешно. Уни-
версалното допускане на ентусиастите на свободния 
пазар – тогава, както и сега – е, че това, което всъщ-
ност мотивира хората, е желание за максимизиране на 
удоволствието, комфорта и материалната собственост 
(тяхната „полезност“ – utility) и всички важни човешки 
отношения могат да бъдат анализирани чрез пазарните 
концепции. В началото, както казва официалната вер-
сия, имало бартер. Хората били принудени да получат 
това, от което имат нужда, чрез директна размяна на 
една вещ за друга. Но понеже това било неудобно, 
хората измислили парите като универсално средство 
за размяна. Създаването на напреднали технологии на 
размяна (кредити, банкиране, стокови борси) са просто 
логическо продължение.

Проблемът е, както Мос бързо забелязал, че няма 
причина да се вярва, че общество, базирано на бар-
тер, е съществувало някога. Вместо това антрополози-
те откриват общества, където икономическият живот е 
базиран на напълно различни принципи и където по-
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вечето обекти се движат напред-назад като подаръци 
– и почти всичко, което можем да наречем „икономи-
ческо“ поведение, е базирано на претенция за чиста 
щедрост и отказ от изчисление кой точно колко е дал и 
на кого. Такива „подаръчни икономики“ могат понякога 
да бъдат доста съзтезателни, но това, което правят, е 
пълната противоположност на нас; вместо да гледат 
да акумулират колкото се може повече, победителите 
в съзтезанието са тези, които успеят да раздадат най-
много. В някои известни случаи, като този на племето 
куакутъл от Британска Колумбия, тази логика води до 
драматични съзтезания по щедрост, където амбициоз-
ни вождове се опитват да се надминат един друг чрез 
раздаване на хиляди сребърни накити, одеяла и шев-
ни машини „Сингер“ или дори чрез унищожаване на 
богатство – изхвърляне на ценни наследствени скъпо-
ценности в океана или запалване на огромни купчини 
от богатство и предизвикване на съперниците им да 
направят същото.

Всичко това може да изглежда доста екзотично. Но 
Мос задава въпросите: колко чуждо е това наистина? 
Няма ли нещо странно в идеята за подаряването дори 
и в нашето общество? Защо, когато някой получава 
подарък (напитка, покана за вечеря, комплимент), се 
чувства задължен да върне жеста? Защо получатели-
те на щедрост често се чувстват омаловажени, когато 
не могат да върнат жеста? Това не са ли примери за 
универсални човешки чувства, които сме потиснали в 
нашето общество, но в други са самата основа на ико-
номическата система? И не е ли съществуването на 
тези различни импулси и морални стандарти, дори и в 
капиталистическата ни система, истинската основа на 
привлекателността на алтернативните визии и социал-
ни политики? Мос със сигурност го е чувствал.

Анализът на Мос се доближава по много начини до 
марксистките теории за отчуждението и реификацията* 

* По принцип думата означава придаванeто на конкретни харак-
теристики на нещо абстрактно; в теорията на Маркс най-общо 
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развити от фигури като Георг Лукач по същото време. 
В подаръчните икономики според Мос размяната няма 
над-персоналните качества на капиталистическия па-
зар: всъщност, дори когато обекти с голяма стойност си 
сменят притежателите, това, което наистина има значе-
ние, са връзките между хората; размяната служи преди 
всичко за създаване на приятелства, задължения или 
за изглаждане на съперничество, а не задължително за 
движението на ценни стоки. В резултат всичко става 
лично натоварено, дори и собствеността: в подаръчни-
те икономики най-известните скъпоценности – семейни 
огърлици, оръжия и мантии от пера – винаги развиват 
собствена персоналност.

В пазарната икономика е точно обратното. Транзак-
циите биват виждани само като начин за сдобиване 
с полезни неща; личните качества на купувача и про-
давача трябва да са напълно ирелевантни. В резултат 
всичко, дори и хора, биват третирани като че ли са 
вещи. (Помислете над израза „стоки и услуги“.) Основ-
ната разлика с марксизма обаче е, че докато маркси-
стите по времето на Мос настояват за икономически 
детерминизъм, Мос смята, че в миналите непазарни 
общества – и по подразбиране, в едно наистина хуман-
но бъдещо общество – „икономиката“, в смисъл на ав-
тономен домейн на действие, която се занимава само 
със създаването и дистрибуцията на блага и се движи 
по своя собствена, над-персонална логика, няма дори 
да съществува.

Мос никога не е бил напълно сигурен какви са прак-
тическите му заключения. Руският опит го убедил, че 
купуването и продаването не могат да бъдат напълно 
елиминирани от модерното общество, поне в „близкото 
бъдеще“, но пазарният етос може. Работата може да 

казано реификация е разделянето на стоката от социалните от-
ношения на производство и натоварването є със собствена воля, 
доминираща над хората; още познато като стоков фетишизъм; за 
Лукач е даването на фантомна обективност на стоката или авто-
номност, която скрива отношенията на производство. – Б. пр.

15.
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бъде кооперативна, ефективната социална сигурност – 
гарантирана, постепенно може да бъде създаден нов 
етос, където единственото извинение за събиране на 
богатства ще бъде възможността те да бъдат раздаде-
ни. Резултатът: общество, чиито най-важни ценности ще 
бъдат „радостта от публичното даряване, щастието в 
щедро артистично харчене, удоволствието от гостопри-
емността в публично или семейно празненство“.

Част от това може да изглежда ужасно наивно от 
днешна перспектива, но основните тези на Мос, ако 
не друго, са дори по-уместни сега, отколкото преди 75 
години. Сега, когато „икономическата наука“ е станала 
религията на модерната епоха. Или поне така изглежда 
на създателите на MAUSS.

Идеята за MAUSS се ражда през 1980 година. Про-
ектът изплува в убеден разговор между един френски 
социолог, Ален Кайе, и швейцарският антрополог Же-
ралд Берту. Те току-що са преминали през неколкоднев-
на интердисциплинарна конференция върху подаръците 
и след като прегледали статиите, получават шокира-
що осъзнаване, че на никого от участниците не му е 
хрумнало, че съществен мотив при даряването може 
да бъде щедрост или истинска загриженост за добру-
ването на друг човек. Всъщност учените на конферен-
цията винаги допускали, че „подаръците“ всъщност не 
съществуват: „порови се достатъчно дълбоко във всяко 
човешко действие и ще откриеш винаги някаква егоис-
тична, пресметлива стратегия“. Дори по-странно, уче-
ните допускали, че тази егоистична стратегия винаги 
е реалната истина на явлението и че е по-реална от 
всеки друг мотив, в който би могла да бъде замесена. 
Като че ли, за да сме „научни“ и „обективни“, трябва да 
сме напълно цинични. Защо?

Кайе обвинява християнството. Древният Рим все 
пак запазил нещо от стария идеал за аристократична 
щедрост: римските благородници строели обществени 
градини и паметници и се стремели да спонсорират 
най-величествените игри. Но римската щедрост е била 
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насочена доста очевидно към нараняване: любим навик 
бил да се хвърлят злато и бижута на масите и да ги гле-
дат как се боричкат в калта, за да ги събират. Ранните 
християни, по очевидни причини, развили тяхната идея 
за помощ на бедните в директно противопоставяне на 
римските практики. Истинската благотворителност не 
била базирана на желание да се установи превъзход-
ство или да се осигури благоразположение, или заради 
какъвто и да е егоистичен мотив. В степента, в която 
може да се извлече полза от подаръка, последният не 
е бил смятан за подарък.

Но това на свой ред също довежда до безкрайни 
проблеми, понеже е трудно да се измисли подарък, 
който да не облагодетелства подаряващия по някакъв 
начин. Дори и напълно неегоистичен акт печели точки 
пред Бог. Така започва навикът да се претърсва всяко 
действие за дори минимален скрит егоизъм и да се 
допуска, че този егоизъм е това, което наистина е ва-
жно. Виждаме същото действие, възпроизвеждано по-
стоянно в модерната социална теория. И икономистите, 
и християнските теолози се съгласяват, че ако някой 
извлича удоволствие от акта на щедрост, последният 
е някак си по-малко щедър. Те просто не се съглася-
ват с моралните последствия. За да се изправи срещу 
тази перверзна логика, Мос поставя ударение върху 
„удоволствието“ и „радостта“ на даването: в традици-
онните общества хората не допускат, че може да има 
противоречие между това, което ние наричаме „личен 
интерес“ (self-interest) (фраза, която, както Мос отбеляз-
ва, дори не може да бъде преведена на повечето чо-
вешки езици), и загрижеността за другите; цялата идея 
на традиционния подарък е, че той подпомага и двете 
едновременно.

Това са темите, които на първо място ангажират мал-
ката интердисциплинарна група от французи и френ-
скоговорящи учени (Ален Кайе, Жералд Берту, Ахмет 
Инсел, Серж Латуш, Полет Тайеб), които са щели да се 
превърнат в MAUSS. Всъщност самата група отначало 
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е започнала с брошура, наречена Revue du MAUSS – 
съвсем малка брошура, напечатана некадърно на лоша 
хартия, чиито автори са я измислили колкото за „въ-
трешна шега“, толкова и за сериозни анализи, първата 
брошура на огромното международно движение, което 
дотогава още не съществувало. Кайе пише манифести; 
Инсел описва фантазиите си за велики международни 
антиутилитарни конвенции в бъдещето. Статии за ико-
номика се редуват с откъси от руски романисти. Но по-
степенно движението започнало да се материализира. 
Докъм средата на 90-те години MAUSS се превърна в 
впечатляваща мрежа от учени – от социолози и антро-
полози до икономисти, историци и философи от Евро-
па, Северна Африка и Близкия изток, чиито идеи биват 
представяни в три различни списания и известни серии 
от книги (всички на френски), допълнени от годишни 
конференции.

От стачките през 1995 г. насам и избирането на со-
циалистическо правителство с публикацията на нова 
биография и колекция на политическите му есета, тру-
довете на Мос изживяват значително съживяване във 
Франция. В същото време група MAUSS става открито 
политична. През 1997 г. Кайе издава своите „30 тези за 
новото ляво“ и MAUSS посвещават годишната си кон-
ференция на специфични политически теми и проблеми. 
Тяхният отговор към безкрайните призиви Франция да 
приеме американския икономически модел и да разгло-
би социалната държава се състои в промотирането на 
икономическата идея на американския революционер 
Том Пейн за гарантирания национален доход. Истински-
ят начин за реформа в социалната политика не е да се 
премахнат социалните придобивки, а да се ре-рамкира 
цялата концепция за дълга на държавата към хората. 
Нека премахнем социалните осигуровки и помощите за 
безработица, казват те*. Но вместо това нека създа-
дем система, където на всеки французин е гарантиран 

* Неолибералите. – Б. пр.
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същия начален доход (примерно 20 000 долара, давани 
директно от правителството) и останалото нека зависи 
от тях.

Трудно е да знаем какво точно да направим от ля-
вото на MAUSS, особено докато Мос бива промотиран 
в някои среди като алтернатива на Маркс. Би било 
лесно и да ги отпишем като свръхентусиазирани соци-
ални демократи, които не са изцяло заинтересовани 
да променят радикално обществото. Трийсетте тези на 
Кайе например се съгласяват с Мос в неибежността 
на някаква форма на пазар, но все пак също като него 
очакват разрушаването на капитализма, тук дефиниран 
като преследване на финансови облаги като цел сама 
по себе си. На друго ниво обаче, мосовата атака на ло-
гиката на пазара е по-дълбока и по-радикална от всичко 
на интелектуалния хоризонт в момента. Трудно е да се 
избяга от впечатлението, че именно заради това амери-
канските интелектуалци, и особено онези от тях, които 
се върпиемат като най-лудите радикали, с нетърпение 
деконструиращи почти всяка идея освен скъперничест-
вото и егоизма, просто не знаят какво да направят от 
MAUSS, чиито трудове са почти изцяло игнорирани.

Дейвид Грийбър беше професор по антропология в 
„Йейл“, откъдето бе уволнен през 1997 г. заради анар-
хистките му убеждения. Автор е на книгата „Фрагмен-
ти по анархистка антропология“. Сега преподава в уни-
верситета „Голдсмитс“ в Лондон.
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такис Фотопулос

всеобща демокрация

Това е проектът за пряка политическа демокрация, 
икономическа демокрация (отвъд границите на пазар-
ната и централизираната, планова икономика) и също 
демокрация в социален и екологичен план. Накратко 
Всеобщата демокрация е форма на социална органи-
зация, която обединява отново икономика, политика и 
природа в обществото.

Идеята за Всеобща демокрация идва от синтез на 
две големи исторически традиции: класическата демо-
кратична и социалистката. Тя също така обхваща ради-
кални зелени, феминистки, движенията на коренните 
населения и либертарни движения в Юга.

От гледната точка на Всеобщата (инклузивна) демо-
крация светът е в многоизмерна криза, причинена от 
концентрацията на власт в ръцете на различни елити, 
резултат от установяването на системата на пазарна/
растежна икономика, представителна демокрация и 
сродните форми на йерархични структури. Следовател-
но Всеобщата демокрация не се смята за утопия, а 
вероятно за единствения изход от сегашната криза.

Текстове за проекта Всеобща демокрация могат да 
бъдат намерени на Democracy & Nature; The International 
Journal of Inclusive Democracy; Takis Fotopoulos’ Archive и 
в Periektiki Dimokratia (на гръцки) – списание за популя-
ризиране на Всеобщата демокрация в Гърция.

Целите на всеобщата демокрация

I. Основната причина за многостранната криза (по-
литическа, икономическа, социална, екологична и кул-
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турна), в която живеем, е концентрацията на властта в 
ръцете на различни елити. Тази концентрация се под-
държа и възпроизвежда от динамиката на системата на 
пазарната икономика (под настоящата є интернациона-
лизирана форма) и политическата є добавка, представи-
телната демокрация, т. е. от икономическата и политиче-
ската система, появила се на запад преди два века.

II. Съответно преодоляването на хроничната криза, 
започнала с раждането на тази система и влошила се 
с интернационализирането на пазарната икономика, не 
е възможно чрез реформирането є – както утопично 
твърдят някои течения на гражданското общество, зеле-
ни партии и други организации, които в крайна сметка 
действат като нейни възхвалители. Преодоляването на 
кризата е възможно единствено чрез създаването на 
нова форма на политическа, социална и икономическа 
организация, осигуряваща равномерното разпределе-
ние на властта сред гражданите на всички нива (поли-
тическо, икономическо, социално и културно). Следова-
телно Всеобщата демокрация не е просто нова утопия, 
а нова форма на организация, целяща чрез подсигу-
ряването на равномерно разпределение на властта 
на всички нива да разреши окончателно настоящата 
многостранна криза. Главната цел е установяването на 
Световен демократичен ред, основан на конфедерации 
на Всеобща демокрация, който ще замени настоящите 
и миналите йерархични световни редове. 

III. Всеобщата демокрация е най-висшата форма на 
демокрация, имайки предвид, че тя осигурява инсти-
туционалните предпоставки за политическата (пряката) 
демокрация, икономическата демокрация, демокрация-
та в обществената сфера и екологическата демокрация. 
На субективно ниво Всеобщата демокрация се опира на 
съзнателния избор на гражданите за автономия, а не на 
догми, религиозни и нерационални системи или затворе-
ни теоретични системи, отхвърлящи всякаква дискусия 
около първичните устои на тези вярвания – дискусия, 
която е крайъгълният камък на демокрацията.
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IV. Политическата демокрация включва създаване-
то на институции за пряка демокрация на политическо 
ниво, така че всички решения да се взимат от народни 
(демотични) асамблеи (напр. местните граждански съ-
брания на нивото на демоса), които се конфедерират 
на регионално, национално и в крайна сметка на кон-
тинентално и глобално ниво и са съставени от деле-
гати, подчинени на незабавна отзоваемост от страна 
на народните асамблеи. Функцията на областните, на-
ционалните и конфедералните събрания е единствено 
да изпълняват и координират политическите решения 
на народните асамблеи. Съответно политическата де-
мокрация гарантира реинтеграцията на обществото в 
политическото измерение и заменя държавата като от-
делна власт над гражданите – тоест положението, което 
в крайна сметка превръща гражданите в поданици. 

V. Икономическата демокрация включва създаването 
на институции за колективната собственост над произ-
водствените ресурси (т. е. на източниците на обществено 
богатство) и съвместния контрол над тях от народните 
асамблеи. Системата на пазарна икономика, довела до 
настоящата огромна концентрация на богатство в ръцете 
на малцина, както и до безработица, ниско заплащане, 
несигурност, деградация на обществените услуги и еко-
логическа катастрофа, ще бъде заместена с нови инсти-
туции на демократичен контрол на средствата за произ-
водство, които целят да задоволят основните нужди на 
всички граждани, както и да осигурят личната гражданска 
свобода на избор, целейки задоволяването на личните 
неосновни нужди, в съответствие с личните предпочи-
тания за труд/развлечение. Съответно икономическата 
демокрация гарантира реинтегрирането на обществото в 
икономиката и заменя паричната/пазарната икономика, 
която разделя гражданите на привилегировани от една 
страна, които повече от покриват всякаква действител-
на или въображаема нужда, която могат да имат, и от 
друга страна – непривилегировани, които са неспособни 
да покрият дори и основните си нужди.
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VI. Демокрацията в обществената сфера включва 
създаването на институции на самоуправление във фа-
бриките, бюрата и като цяло в местата за производ-
ство, както и в образователните и културните инсти-
туции (медии, изкуства и пр.). Работническите съвети, 
студентските съвети и т. н. подсигуряват самоуправле-
нието на местата за производство, местата за обра-
зование и пр., водени от общите цели, определяни от 
народните асамблеи, както и от предпочитанията на 
гражданите в качеството им на производители, но също 
и на потребители. Един описателен модел, излагащ на-
чина, по който би могла да действа икономическата 
демокрация като цяло и в частност как решенията на 
гражданите като членове на народните асамблеи биха 
могли да бъдат взаимносвързани с решенията на граж-
даните от самоуправляваните институции, е описан в 
том 3, №2 (1995) на списанието „Демокрация и природа“ 
(Democracy & Nature), както и с повече подробности в 
глава 6 на книгата „Към всеобща демокрация“ (Towards 
an Inclusive Democracy, Cassell/Continuum, 1997). 

VII. Екологичната демокрация включва създаването 
на институции и култура, осигуряващи взаимната ре-
интеграция на обществото с природата. Това означава, 
че целта на икономическата дейност не е настоящето 
еко-капиталистическо „развитие“, изисквано от сърев-
нованието и печалбарските търсения, а покриването на 
нуждите на всички граждани по такъв начин, че да се 
осигури истинско качество на живот, което само едно 
хармонично взаимоотношение между обществото и 
природата може да донесе. Следователно екологичната 
демокрация не може да се постигне нито в настоящата 
система на пазарна икономика и произтичащата „ико-
номика на растежа“, нито в никоя друга система, целя-
ща предимно растеж, като централизираната система 
на т. нар. „реален социализъм“.

VIII. Всеобщата демокрация не е нито резултат на ди-
алектическото развитие на природата или обществото, 
определяно от някакви „закони/тенденции“ за природ-
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ната или социалната еволюция, нито пък поредна уто-
пия като тези, които се появяват в либертарните среди. 
Съответно Всеобщата демокрация не е съвместима с 
никакви затворени теоретични системи и естествено с 
никакъв религиозен (или какъвто и да е) нерационали-
зъм. Проектът на Всеобщата демокрация цели да изгра-
ди масово движение, което ще синтезира и надхвърли 
социалните движения за социализъм, демокрация и ав-
тономия, както и новите социални движения за равен-
ство, независимо от рода, вида, културата и пр.

IX. Съответно преходът към Всеобщата демокрация 
предполага създаването на масово движение на мест-
но, областно, национално и най-после континентално и 
световно ниво, целящо заместването на системата на 
пазарна икономика и представителна „демокрация“ с 
институции на пряка, икономическа и екологична де-
мокрация, както и с демокрация в социалната сфера. 
Това движение взима участие на всички нива (поли-
тическо, икономическо, обществено, екологическо, кул-
турно) с цел да се създадат нови институции и култура. 
Тази намеса не се изразява само чрез създаването 
на алтернативни форми на личен или обществен живот 
(„чрез примера“), пряко действие или участие в мест-
ните избори, а чрез комбинацията на тези и други по-
добни действия – при условие че всички тези дейности 
бъдат неразделна част от една изчерпателна програма 
за радикална обществена промяна към Всеобща демо-
крация. Участието в местните избори (единствените из-
бори, съвместими с целите на Всеобщата демокрация) 
цели единствено да създаде в голям обществен мащаб 
институции и култура, основани на Всеобщата демо-
крация. Същинската цел е създаването на паралелно 
по отношение на съществуващата система управление 
чрез развиването на масовото осъзнаване, до което 
води борбата срещу съществуващите институции, както 
и борбата за новите институции и установяването на 
самите нови институции. Когато мнозинството от хора-
та приемат принципите на демократичната организация 
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и масово взимат участие в новите институции, тогава 
никоя сила на Земята не ще може да спре срутването 
на старата система на концентрация на властта в ръ-
цете на малцина – причината за почти всички беди за 
мнозинството от човешката раса (преходната стратегия 
към Всеобща демокрация е детайлно описана в „Демо-
крация и природа“, том 8, №1, 2002 г.).

X. Междинната цел е изграждането на Мрежа от 
граждани за Всеобща демокрация, която ще цели съз-
даването на алтернативно демократично съзнание чрез 
политическа намеса, както и чрез културни дейности, 
с окончателна цел за допринасяне към създаването на 
по-широко политическо движение за прехода към Все-
общата демокрация. Първата стъпка в тази насока би 
могла да бъде създаването на учебни групи, даващи 
възможност за задълбочаване на познанията относно 
различните аспекти на проекта за Всеобщата демокра-
ция, в това число и рeшаващите въпроси за стратегията 
и тактиките.

всеобща демокрация (такис Фотопулос)

Днес сме изправени пред много сериозна много-
странна криза. Тя влияе на всички сфери на живота. С 
други думи, тя е икономическа, тя е политическа, тя е 
социална криза, екологична криза, дори културна кри-
за. Въпросът е: има ли някаква обща нишка и можем ли 
да намерим една обща причина за различните страни 
на кризата? И отговорът за мен е „Да“. Причината ви-
наги е съсредоточаването на власт на различни нива. 
Концентрацията на икономическа власт, която води до 
икономическа криза, концентрацията на политическа 
власт, която води до политическа криза и т. н.

Политическата криза е вторичен продукт на динами-
ката на представителната демокрация. Представителна-
та демокрация не е система, която винаги е съществу-
вала – създадена е по същото време, както системата 
на пазарна икономика преди 200 години и нейната ди-
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намика е довела до сегашната ситуация, в която вече 
не парламентите взимат важните решения, не управля-
ващите партии, а клики около президента или премие-
ра, които решават всички важни въпроси. Това създава 
огромно отчуждение. Ето защо в днешните времена ня-
маме масови политически партии. Обикновените хора 
не стават членове на партии, както е било в миналото. 
И не само това: днес много хора дори не си правят тру-
да да гласуват. Това е показателно за огромната поли-
тическа криза, през която минава в момента системата 
на представителната демокрация.

Следователно, ако погледнем всеки аспект на се-
гашната криза, ще видим, че главната причина за нея 
е съсредоточаването на власт в някаква форма. И това 
е причината, заради която се нуждаем от всеобща де-
мокрация, защото такава демокрация е отстраняването 
на концентрацията на власт на институционално ниво, 
отстраняването на това съсредоточаване във всичките 
му форми и създаването на условия за равно споделя-
не на власт, политическа, икономическа и пр.

Аз съм Такис Фотопулос, автор и редактор на между-
народното списание „Демокрация и природа“, междуна-
родното списание за Всеобща демокрация и съм пре-
подавал икономика в университета на северен Лондон 
над 20 години. Бих искал да говоря за проекта за Все-
обща демокрация и бих желал да започна първо с въ-
проса: какво е Всеобща демокрация? Смятам за важно 
да подчертая, че проектът за Всеобща демокрация не 
е само икономически модел, а по-широк политически 
проект, който цели да преправи обществото на всички 
нива – на политическо, икономическо, социално и, раз-
бира се, екологично ниво. Общата цел на проекта е да 
създаде общество, което се определя от самите хора; 
в което с други думи „демоса“, който е бил класическа 
концепция за хората, има общ контрол над политиче-
ската, икономическата и социалната сфера като цяло.

Следователно проектът за Всеобща демокрация в 
този смисъл е синтез от две големи исторически тради-
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ции, социалистическата и демократичната, а също и от 
теченията, които се развиха пред последните 30 или 40 
години, новите социални движения, т. е. феминисткото, 
екологичното, идентичностните движения от всякакъв 
вид и т. н. С други думи проектът за Всеобща демо-
крация е синтез на всички тези исторически примери, 
на социалистическата и демократичната традиции и на 
всички онези нови социални движения. В този смисъл 
можем да кажем, че проектът за Всеобща демокрация 
не е теоретична конструкция, тъй като е продукт на 
всички тези исторически опити, нито пък е утопия – и 
не е утопия, защото вече има тенденции навсякъде око-
ло нас, които водят към едно общество, което в раз-
лични аспекти наподобява обществото на Всеобщата 
демокрация. Следователно навсякъде има експеримен-
ти с алтернативни институции и когато има бунт, като 
например последният в Аржентина* , виждаме хора, ко-
ито се самоорганизират в общи събрания и се опитват 
да организират политическия и икономическия живот 
на принципи, които (както принципите, които ще обясня 
сега) са принципите на Всеобщата демокрация.

Четирите компонента на обществото на Всеобщата 
демокрация са: първо, политическа или пряка демокра-
ция; второ, икономическа демокрация; трето, демокра-
ция на социално ниво; и четвърто, екологична демо-
крация. И така, нека накратко да видим какво имаме 
предвид под тези компоненти.

Политическа или пряка демокрация означава власт 
на „демоса“, на хората, над политическата сфера. С 
други думи политическата демокрация предполага, че 
хората са тези, които колективно вземат решения по 
политическите въпроси, и то директно, без представи-
тели. Тъй като това, което наричаме представителна де-
мокрация, днес е фалшива демокрация, след като не 
може да има представителство на моята воля, на ничия 
воля. Тоест ти можеш да изразиш волята си директ-

* Има се предвид колапса на валутния борд през 2001 г. – Б. пр.
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но или да делегираш определени свои желания, но не 
може някой друг да решава вместо теб. И така, поли-
тическата или пряката демокрация е типът общество, 
където хората директно и колективно решават за себе 
си по всички важни аспекти на политическия живот. 
Това означава, че при пряката демокрация всеки живе-
ещ в определен район взема участие в демократичния 
процес. Ние ще приемем, че обикновено това няма да 
бъде общност от повече от трийсет до петдесет хиляди 
души.

По същия начин, по който дефинирахме политическа-
та демокрация като власт на демоса над политическата 
сфера, можем да дефинираме икономическата демокра-
ция като власт на демоса над икономическата сфера. 
Това означава, че гражданите, т. е. всички хора в зряла 
възраст – което се решава в асамблеите – всички хора 
над определена възраст решават, т. е. вземат решения 
относно основните икономически проблеми, в частност 
онези, които касаят задоволяването на основните нуж-
ди. В една Всеобща демокрация не би трябвало да има 
частна собственост над средствата за производство, а 
вместо това те трябва да са собственост на демоса, т. 
е. трябва да има общностна собственост над средства-
та за производство.

Третият компонент на Всеобщата демокрация е де-
мокрация в обществената сфера; това значи на ми-
крониво, на ниво работно място, домакинство, обра-
зователно учреждение и т. н. На всички тези места би 
трябвало да има демокрация в смисъл на справедливо 
разпределение на силата. Не би трябвало да има раз-
деление между работниците на дадено работно място 
или казано с други думи би трябвало да има справед-
ливо разпределение на силата между мъже и жени, 
между учители и студенти/ученици и т. н.

И най-накрая, четвъртият компонент на Всеобщата 
демокрация, екологична демокрация, означава, че Все-
общата демокрация се стреми да създаде субективните 
и обективните условия за реинтеграция на човека в 
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природата; обществото трябва да бъде реинтегрирано 
с природата. Това е важно, тъй като днес имаме ситуа-
ция, в която обществото е отделено от природата. Ние 
виждаме природата като инструмент за постигане на 
определени цели – основната цел естествено е иконо-
мически растеж – и като резултат страдаме от криза-
та, която имаме в момента, една сериозна екологична 
криза.

И така, след като видяхме какво е Всеобщата де-
мокрация и защо ни е необходима, следващият важен 
проблем е как една икономическа демокрация, т. е. 
основният компонент на Всеобщата демокрация, ще 
работи, с други думи какъв вид институция, която би 
могла да осигури равно разпределение на икономиче-
ската сила, можем да си представим. Това е важно, не 
за да предпишем някакъв вид режим, който да след-
ваме в бъдеще – това е наивно, защото в действител-
ност демократичните асамблеи на бъдещето са тези, 
които ще решават формата, която тяхната институция 
ще приеме. Това, което можем да направим тук, е да 
дадем идея, защо подобна система е осъществима, 
как може да работи и да дадем няколко предложения, 
които да приложат основните принципи, които посочих 
преди.

Следователно моделът на икономическа демокрация, 
който ще обясня след малко, също представлява синтез 
– така, както целият проект на Всеобщата демокрация 
представлява синтез, – той представлява синтез на две 
системи, които познаваме от миналото; плановата ико-
номика от една страна и пазарната система, която все 
още имаме, от друга.

Основният елемент на плановата икономика беше, 
че тя се стреми да задоволи основните нужди на всич-
ки хора. От друга страна основният елемент, което е 
плод или е представен от привържениците на пазарна-
та система като нейна основна силна черта, е свобо-
дата на избор. Въпреки това нито една от двете сис-
теми не работи както е представена теоретично. Тоест 
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плановата система, централното планиране в Източна 
Европа, създаде някои условия, така че основните нуж-
ди малко или много на всички хора бяха задоволени, 
но това не значеше в никакъв случай икономическа 
демокрация, защото, както казах преди, решенията се 
вземаха от политически елит. Нито пазарната система 
реализира потенциалните предимства на свободата на 
избора, защото е абсурдно дори да говорим за свобода 
на избора, когато основните нужди не са задоволени 
напълно.

Следователно въпросът е как може да имаме сис-
тема, която от една страна осигурява задоволяване на 
основните нужди на всички хора и от друга страна оси-
гурява свободата на избора? За изпълнение на това 
условие предложението на проекта за Всеобща демо-
крация е да се комбинира плановия елемент, който ще 
бъде особено полезен по отношение задоволяването на 
основните нужди, и пазарния елемент – не в смисъла 
на истински пазар като сегашния, а в смисъла на из-
куствен пазар, който ще обясня след малко.

Както можете да видите от простата диаграма в края, 
най-долу стои „гражданите решават“. Там можете да ви-
дите, че хората решават въпросите на производството, 
потреблението и работата. С други думи всички важни 
решения се взимат от хората. Това не е инцидентно, 
защото не трябва да забравяте, че това е модел на ико-
номика, която е бездържавна, т. е. той не предполага 
наличието на държава; която е без наличието на пари, 
т. е. не предполага пари в смисъла, в който ги позна-
ваме днес; и е без наличието на пазари в смисъл, че 
няма истински пазар, а изкуствен такъв. Следователно 
в общи линии хората са тези, които решават.

И така, нека преминем първо на потребителската 
страна на икономиката. Там можете да видите, че хора-
та решават, като потребители, как да разпределят своя 
доход, който идва под формата на ваучери. Това озна-
чава, че гражданите в замяна за работата, която дават 
на обществото, са възнаграждавани с ваучери.
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Можем да направим разлика между базови и не-
базови ваучери. Нека започнем с базовите ваучери от-
дясно*. Можем да изчислим броя човекочасове, които 
хората трябва да предложат на обществото, на общ-
ността, така че неговите/нейните нужди да бъдат за-
доволени. Планиращите могат да разберат общия брой 
на базови часове (и кореспондиращо – на базови вау-
чери), които трябва да бъдат предложени в общността 
от да кажем 30 000 или 40 000 души, така че базовите 
нужди да са задоволени на база на изчислените ос-
новни нужди (а какво са основни нужди се решава 
демократично, не обективно, защото ако вкарате еле-
мента на обективност, тогава лесно може да стигнете 
до всякакви произволни решения, така че демократич-
но хората решават кои нужди са базови и какво трябва 
да е нивото на задоволяване, така че базовите нужди, 
например от храна и облекло или нещо друго, са за-
доволени) и също на база на изчисленията за броя на 
населението и правото на всеки човек на определени 
базови нужди от една страна, а от друга на базата на 
технологичното ниво.

Не-базовите ваучери се издават на хора, които биха 
искали да работят допълнително и над минималното из-
искуемо ниво за посрещане на основните нужди. Нека 
предположим, че планиращите са изчислили, че всеки 
трябва да работи по три часа на ден, за да може базо-
вите нужди да са задоволени. Ако някой иска да работи 
повече от три часа в същата сфера или в друга, тогава 
той трябва да бъде възнаграден с не-базов ваучер, с 
който да може да си купи стоки и услуги, които имат 
не-базов характер.

Въпросът, който се поражда от тези не-базови вау-
чери, е как можем да определим курсовете на обмен 
или с други думи „цените“, на които трудът се обменя за 
не-базови ваучери. За базовите ваучери това не е про-
блем, тъй като всеки трябва да работи един минимум от 
часове, за да задоволи основните си потребности. Но 
* От дясната страна на диаграмата. – Бел. ред.
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при не-базовите ваучери изниква въпросът какъв е кур-
сът на възнаграждаване. Тук можем да вземем предвид 
(и поради тази причина по-рано говорих за изкуствени 
пазари) условията на търсене и предлагане от минало-
то. С други думи, ако например един мобилен телефон 
е характеризиран като не-базова стока от асамблеите 
и например в предходните шест месеца в общността 
е имало предлагане на 100 000 не-базови ваучера за 
покупка на телефон и с тези 100 000 ваучера хората 
могат да купят 1000 мобилни телефона, тъй като това 
е било общото им производство, тогава ако разделим 
броя на ваучерите на броя на произведените GSM-и, 
получаваме 100. И така цената на един мобилен теле-
фон е 100 не-базови ваучера. По сходен начин можем 
да намерим цената на всяка не-базова стока, като взе-
мем предвид производството є за определен период и 
какво е било търсенето на тази стока или услуга. По 
този начин следователно ние започваме с условия на 
реално търсене и реално предлагане, а не (и това е го-
лям недостатък на централно планираните икономики) 
като питаме хората предварително какво биха искали 
да купят и след това да калкулираме чрез плановите 
механизми какво трябва да бъде произведено. Недос-
татъкът на всички тези системи е, че хората трябва да 
решават пет месеца или година предварително какво 
точно искат да купят, което, разбира се, сериозно огра-
ничава свободата на избор.

И така, нека преминем към производствената стра-
на на икономиката. Както можете да видите, хората 
решават какво да се произвежда в народни (демотич-
ни) асамблеи от една страна и от друга в събрания на 
производствата. Народните (демотичните) асамблеи са 
може би най-важното тяло на вземането на решения 
във Всеобщата демокрация. Това е асамблеята на де-
моса, на народа, асамблеята на гражданското тяло в 
определена област. Народната (демотичната) асамблея 
взема решения относно всички аспекти на икономиче-
ския, политическия и социалния живот. По отношение 
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на икономиката, тя взема решения на базата на план, 
който е изготвен на конфедеративно ниво, което ще 
видим след момент. Следователно народната асамблея, 
на база на конфедеративните планови инструкции, както 
видяхме по-рано, дава приблизителна оценка какви ще 
са базовите нужди на хората и колко часа би трябвало 
да работи всеки. След това на база на тези инструкции 
народната асамблея дава инструкции на различните съ-
брания на производствата какви са работните задачи 
– т. е. какво трябва да се произведе, за да се задоволят 
базовите нужди на хората.

И все пак и народните асамблеи, и тези на произ-
водствата (работните места) се отнасят до местно ниво. 
Но също така има проблеми от регионално, национално 
и дори континентално значение. Поради тази причина 
имаме нужда и от това, което можем да наречем регио-
нални асамблеи, както можем да видим на диаграмата, 
които решават въпроси, които не могат да бъдат решени 
на местно ниво. Това е така, защото по принцип всички 
основни решения са вземани на местно ниво, но има и 
проблеми, които не могат да бъдат разрешени на него 
– като транспорт, енергетика, комуникации. Не може да 
решим такива проблеми на местно ниво, следователно 
би трябвало да има регионална асамблея – съставлява-
на от делегати от народните асамблеи, – която все пак 
само координира, а не взема решения. Това е важно, 
регионалната асамблея е само административен съвет, 
тя не изготвя политики – не трябва да забравяме, че тя 
е съставена от делегати, не представители. От народ-
ните асамблеи се излъчват определен брой делегати в 
регионалната асамблея с целта да осъществят решени-
ята на народните асамблеи.

Най-накрая имаме конфедеративни асамблеи, кои-
то са най-високия икономически орган на Всеобщата 
демокрация. Това значи, че Всеобщата демокрация не 
може да работи само на местно ниво. Ако местните 
демокрации не са конфедерирани в някакъв вид кон-
федеративна Всеобща демокрация е безсмислено да 
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говорим за каквото и да е разпределение на ресурсите. 
В действителност бих могъл да кажа, че трите условия 
за икономическа демокрация са: първо, както отбеля-
зах преди, народна собственост над средствата за про-
изводство; второ, самостоятелност, т. е. всяка местна 
общност, всеки демос, трябва да е самостоятелна, не 
в смисъла на автархия (1) – автархията е невъзможна 
днес, – а в смисъл да разчита на собствените си ресур-
си с цел да задоволи колкото е възможно повече по-
требности; и третият важен принцип, който е въведен с 
този модел на икономическа демокрация, е конфедера-
тивно разпределение на ресурсите, т. е. разпределени-
ето на ресурсите се случва на конфедеративно ниво.

В едно свободно общество въпросът е кой ще върши 
неприятната работа и как можем да отговорим на тър-
сенето и предлагането, когато повече хора биха искали 
да упражняват професии, които са много приятни, а 
не другите типове професии. Едно решение, което бе 
предложено, е идеята за работни комплекси, което оз-
начава, че хората могат да вършат различни работни 
задачи. С други думи можем да разширим значението 
на работата или типа работа, така че да включим кол-
кото работни задачи е възможно. Например, ако рабо-
тите в офис, може да набирате текстове на компютър, 
но същевременно може да участвате в други видове 
по-интересни задачи в офиса и също във вземането на 
решенията и т. н. Така в този смисъл работните ком-
плекси се справят в известна степен с проблема как 
избираме работата си в определени сфери. Но това не 
е панацея, т. е. има типове дейности, за които можем 
да се сетим, при които идеята за работните комплекси 
може да не проработи, особено ако се изисква високо 
ниво на опит и умения, за да се извърши определена 
работа. Не мога да си помисля за работен комплекс за 
хирург да кажем или за пилот. Не мога да си представя 
хирурга също да чисти или да помага на медицинската 
сестра при биенето на инжекции, защото това ще е за-
губа от времето му и от времето на обществото, което 



246

е дори по-важно. Следователно би трябвало да има 
някакъв друг начин за изразяване желанията на хората 
по отношение на типа професия, която ще изберат.

Що се отнася до не-базовата работа, там има начин, 
предложен от системата на Всеобщата демокрация, 
който може да реши този проблем. Но що се отнася 
до базовия тип работа, аз си мисля, че единственото 
решение при сериозно разминаване между търсене и 
предлагане е или ротация (т. е. хората извършват разно-
образни типове дейности на ротационен принцип, така 
че те ще извършват тежка работа като строителство 
или миньорство и след това ще се сменят с други, ко-
ито ще вършат това), или ще възнаграждаваме хората, 
извършващи дейности, за които няма особено голямо 
търсене, с не-базови ваучери в допълнение към базови-
те ваучери, които те ще получават така или иначе.

Що се отнася до не-базовите блага, ако се придви-
жим нагоре по диаграмата, можем да видим, че имаме 
отляво индекс на привлекателност и отдясно „цените“ 
на не-базовите стоки и услуги. Това са двата основни 
елемента, които определят размера на възнаграждени-
ето за не-базова работа. Индексът на привлекателност 
е комплексен индекс, показващ желанието на хората 
по отношение на различни типове работа. Първо нека 
погледнем индекса: можем да го проектираме като об-
ратна функция на привлекателността в смисъл, че кол-
кото по-желана е дадена работа, толкова по-малко е 
възнаграждавана, като по този начин от една страна 
може да имаме задоволяване на желанията на хората и 
от друга страна задоволяване желанията на общество-
то в смисъл, че за нежелана работа би трябвало да има 
по-високо възнаграждение – т. е. един строител или 
един миньор би трябвало да получава повече отколкото 
може би университетски преподавател, ако професия-
та на преподавателя е с по-голямо търсене (тъй като 
получава по-голямо удовлетворение от работата). Още 
повече, и това е важно, тук имаме механизъм за прис-
пособяване, защото ако например при определен тип 
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дейност няма много предлагане на не-базова работа, 
няма много хора, които биха желали да работят допъл-
нително за производството на мобилни телефони, това 
ще рефлектира в цената на телефоните; цената им ще 
се повиши с намаляването на производството. Но ко-
гато цената на телефоните расте, нивото на възнаграж-
дение също ще нараства, а това може да заинтригува 
повече работници в производството им.

И така, това е накратко как работи този модел на 
икономическа демокрация. Но, както казах отначало, 
това е само едно предложение, с което да покажем, 
че е осъществимо да имаме друг вид общество, което 
задоволява базовите потребности на хората и същевре-
менно удовлетворява търсенето на свобода на избора. 
И, разбира се, от генералните асамблеи на бъдещето 
зависи решението каква точно ще е формата на техни-
те общества.

Най-накрая, ключовият въпрос, над който трябва да 
помислим, е как можем да се придвижим до Всеобщата 
демокрация, как си представяме стратегията за преход 
към такъв вид общество.

Мисля, че основният принцип, който трябва да на-
правлява стъпките ни, е, че средствата трябва да съ-
ответстват на целите. Следователно имаме нужда от 
нов тип политическа организация, която да задоволява 
основните изисквания за пряка демокрация. Това от-
хвърля всякакъв вид авангард, йерархични политически 
партии и други подобни. Вместо това имаме нужда от 
ново движение, нов вид масово движение, което да е 
базирано на автономни – малко или много – организа-
ции, които могат да са конфедерирани, разбира се, и 
които биха започнали изграждането на институциите на 
Всеобщата демокрация в районите си.

С други думи мога да видя преход към Всеобща де-
мокрация, който използва два вида тактики или ако 
предпочитате – стратегии: от една страна обичайната 
защитна стратегия на левите, което означава участие 
в борбите на работническата класа и на хората като 
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цяло срещу атаките на неолибералната глобализация. 
Но това е само една част от борбата, поне както аз я 
виждам. Другата, също толкова важна, ако не и дори 
по-важна, е позитивната част на борбата: т. е. тази, 
която е свързана с изграждането на алтернативни ин-
ституции в сегашното общество.

В действителност процесът вече е започнал, т. е. може 
да видите навсякъде кооперативи, основани от различ-
ни групи, комуни, схеми за местна търговия (LEST, Local 
Exchange Trading Systems) в англо-саксонските страни 
(2), където хора, основно безработни, избягват използ-
ването на пари и разменят своите услуги директно с 
други услуги – има всякакви сходни схеми в момента. 
Проблемът е, че всички тези схеми не са част от цялост-
на политическа програма за политическа промяна.

Ето затова не бих имал колебания да предложа (дори 
ако подобни групи вече са започнали да въвеждат ал-
тернативни институции) участие в местните избори. С 
други думи, ако подобна група участва на местните из-
бори в контекста на програма за Всеобща демокрация 
или като цяло в контекста на програма за всеобхватен 
тип демокрация – и това предполага, че такава група 
вече се е развила в масово движение със значително 
влияние сред хората, – тогава ако те спечелят избори-
те, те биха имали идеална възможност да приложат, да 
въведат масово на местно ниво принципите на Всеоб-
щата демокрация. С други думи, те ще вземат местната 
власт с цел да я отхвърлят на следващия ден в смисъл, 
че веднъж след като са взели местната власт, от след-
ващия ден нататък ще започнат да организират хората 
в кварталните асамблеи да ги завземат, вместо да раз-
читат на обичайния общински съвет и т. н.

Важността на стратегията за преход към проекта 
за Всеобща демокрация е в това, че новото общество 
няма да бъде основано, освен ако мнозинството от на-
селението не се е включило към проекта, освен ако с 
други думи вече не са приели – използвайки ги – ал-
тернативните институции на практика и са придобили 
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съответстващото демократично самосъзнание. И така, 
освен ако мнозинството вече не е интегрирано в едно 
ново общество от този тип, това общество няма да ста-
не реалност.

Когато дойде моментът властта отдолу (т. е. силата, 
която идва отдолу, от самите хора) да е по-силна от 
властта на нормалните властимащи (т. е. капиталистите, 
държавата и т. н.), след период на напрежение между 
държавата и капиталистическия елит от една страна 
и самоорганизираните по този начин хора от друга, 
може да имаме преход, който може, но може и да не 
е насилствен. Той, разбира се, би бил насилствен, ако 
елитите атакуват такъв тип експерименти, използвайки 
различни форми на сила – и силата не е необходимо да 
бъде физическа, дори икономическата сила понякога е 
достатъчна. Но може и да не е насилствен. Всичко това 
зависи от баланса на силите в момента на преход.

БеЛеЖки:

(1) автархия – самозадоволяващо се стопанство; 
икономическа политика на една страна, която живее от 
собствени ресурси, без да разчита на внос или внася 
много малко;

(2) oще за тези схеми може да прочетете тук: http://
en.wikipedia.org/wiki/Local_Exchange_Trading_Systems

http://www.inclusivedemocracy.org

Такис Фотопулос е политически философ и иконо-
мист, създател на движението за Всеобща демокрация. 
Известен е със синтеза си на класическата демокра-
ция и либертарния социализъм и радикалните течения 
в новите социални движения. Фотопулос е академик с 
множество книги и над 800 статии. Редактор е на „The 
International Journal of Inclusive Democracy“ (наследник на 
„Democracy & Nature“) и автор на „Towards An Inclusive 
Democracy“, в която поставя основите на проекта за 
Всеобща демокрация.
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изикиъл адамовски

автономната политика 
и нейните проблеми

първа част: две хипотези
за нова стратегия на автономната политика 

Целта на моята статия е да представи някои хипо-
тези относно стратегията на антикапиталистическите 
еманципиращи движения. Идеята е да се преосмислят 
условията за ефективна политика с капацитет за ра-
дикална промяна на обществото, в което живеем. Въ-
преки че нямам пространство за анализ на конкретни 
случаи, този размисъл не е чисто „теоретично“ упраж-
нение, а напротив, произлиза от наблюдението на гру-
па движения, в които имах възможността да участвам 
– движението на съседските (комунални) събрания в 
Аржентина, някои от процесите на Световния социален 
форум, както и други глобални мрежи – или такива, ко-
ито следях отблизо през последните години, – движени-
ето на безработните в Аржентина („пикетеро“), както и 
сапатистите в Мексико. По отношение на тяхната стра-
тегия настоящите еманципиращи движения се намират 
в две противоположни ситуации (донякъде схематично 
казано).

Първата е, че те успяват да мобилизират голяма со-
циална енергия в полза на даден политически проект, 
но по такъв начин, че попадат в капана на „хетероном-
ната политика“. С „хетерономна“ аз наименувам поли-
тическите механизми, чрез които цялата тази социална 
енергия е канализирана по начин, който облагодетел-
ства интересите на управляващата класа, или най-мал-
ко намалява радикалния потенциал на тази популярна 
мобилизация. Това е например съдбата на бразилска-
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та Партия на трудещите се (ПТ) при управлението на 
Лула, а също и на някои социални движения (например 
някои части от феминисткото движение), които се пре-
върнаха в лобистки организации, концентрирани върху 
един проблем, без връзка с по-всеобхватно радикално 
движение.

Втората ситуация се отнася до тези движения и ко-
лективи, които отхвърлят всякакъв досег с държавата 
и с хетерономната политика като цяло (партии, лобита, 
избори и т. н.), за да се окажат в един момент редуцира-
ни до състоянието на малки групи, базирани на идентич-
ността, с малък шанс да окажат влияние и доведат до 
някаква радикална промяна. Такъв е случаят например 
с някои от движенията на безработни в Аржентина, но 
също и с много антикапиталистически малки колективи 
по целия свят. Цената на тяхната политическа „чистота“ 
е невъзможността да се свържат с по-големи части от 
обществото.

Определено това е просто едно схематично пред-
ставяне: съществуват много различни експерименти, на 
различни места, които поемат по нови стратегически 
пътища с потенциала да избягат от тези две „задънени 
улици“ (най-яркият пример идва от сапатистите и тяхната 
„Шеста декларация“). Моите разсъждения, представени 
тук, имат за цел да допринесат към тези търсения.

Хипотеза първа: относно трудностите за 
Лявото по отношение на силата на мислене 

(или каква истина може да бъде открита 
в подкрепа на хората за Дясното) 

Нека се обърнем към този неудобен въпрос: защо се 
случва така, че след като лявото е по-добрият избор за 
човечеството, ние почти никога не успяваме да спече-
лим подкрепата на хората? В допълнение, защо хората 
толкова често гласуват за очевидно прокапиталистиче-
ски варианти – понякога дори твърде десни кандидати 
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– в замяна? Нека да избегнем опростени и снизхо-
дителни отговори от рода на „хората не разбират…“, 
„всепроникващата сила на медиите…“, и т. н. Този тип 
обяснения ни дава негласно чувство за превъзходство, 
което нито заслужаваме, нито ни помага политически. 
Разбира се, системата има впечатляваща сила да кон-
тролира културата и по този начин да предотвратява 
радикалните искания и възможности. Не можем обаче 
да търсим отговора единствено в това.

Като оставим настрана обстоятелствените фактори, 
устойчивото привличане на Дясното се дължи на това, 
че то се представя (и до известна степен наистина е) 
като сила на реда. Но защо редът би бил толкова при-
влекателен за онези, които не са от управляващата 
класа? Живеем в такъв тип общество, което се осно-
вава на (и заздравява) едно съзидателно, парадоксал-
но напрежение. Всеки ден ставаме все повече „деко-
лективизирани“ на практика, все по-атомизирани, все 
по-изолирани индивиди без силни връзки между нас. 
Същевременно никога в историята на човечеството не 
е имало такава взаимна зависимост по отношение на 
производството на социалния живот. В наши дни раз-
делението на труда е толкова дълбоко, че всяка минута, 
дори и без да си дава сметка, всеки от нас разчита на 
труда на милиони хора из целия свят. В капиталистиче-
ската система, по доста парадоксален начин, институ-
циите, които разрешават и организират такова високо 
ниво на социално сътрудничество, са същите, които ни 
отделят един от друг и ни правят изолирани индивиди 
без отговорности по отношение на другите хора. Да, 
говоря за пазара и за неговото състояние. Купуването 
и консумацията на продукти, гласуването за изборните 
кандидати не предполага получаването на отговор. Това 
са действия, които се извършват от изолирани индиви-
ди, в самота.

Такава е нашата взаимна зависимост, че (глобално-
то) общество изисква, както никога преди, всеки човек 
да не се държи обратно на очакванията. Да, имаме 
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свободата да се обличаме като клоуни, ако искаме, 
но не можем да направим нищо, което би повлияло 
на „нормалния“ ход на обществото. Защото днес малка 
група хора, или дори само един човек, имат по-голе-
ми възможности от когато и да било да повлияят на 
нормалния ход на нещата, ако той/тя го искат. Както 
никога преди, един човек има възможността да повли-
яе на живота на милиони и да предизвика хаос. Защо 
това е така сега, повече отколкото в миналото? Нека 
разгледаме един пример: ако един селянин през XVII 
век във Франция реши да не обработва земята си, той 
не би поставил под въпрос живота на съседите си, а 
само своя собствен. Представете си, че той е ядосан 
или луд и решава да попречи на жътвата на съседите. В 
такъв случай общността би се разправила с него твър-
де скоро; в най-лошия случай той би повлиял на един 
или двама съседи. Да превъртим лентата до коя да е 
държава през XXI век. Ако трима оператори на систе-
мата за сигурност на метрото решат да не работят (или 
да объркат системата просто за забавление) или ако 
някакъв важен тип от борсата излъже за развитието на 
акциите на AOL, те биха повлияли на живота и труда на 
хиляди хора, без засегнатите дори да знаят причината 
за инцидента, който са претърпели, или за загубата на 
работата си. Парадоксът е, че постоянно увеличаващият 
се индивидуализъм и липсата на отговорност пред дру-
гия са създали ситуация, в която, повече от когато и да 
било преди, може да има хора, които са готови да съз-
дадат проблеми или да накърнят живота и интереса на 
други, дори съвсем безпричинно. Попитайте учениците 
от Колъмбайн за това. Нашата съвместна зависимост 
по някои начини парадоксално противоречи на нашата 
субективност на изолирани, неотговарящи индивиди.

Като хора, живеещи в това съзидателно напрежение, 
ние донякъде чувстваме тревогата от продължаването 
на социалния ред и на нашия собствен живот с оглед 
на уязвимостта и на двете. Ние неосъзнато знаем, че 
зависим от това други индивиди да правят правилното 
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нещо, но не знаем кои са те или как да общуваме с 
тях. Те са едновременно близки и чужди. Това е същата 
тази тревога, която популярните филми създават стоти-
ци пъти – с почти еднакви теми и сюжети. Един човек, 
или малка група хора, застрашава обществото или жи-
вота на други хора – заради своята злина, престъпен 
уклон, лудост, странни политически причини, каквото и 
да било, докато някаква властова намеса не въдвори 
ред – загрижен баща, Супермен, полицията, президен-
тът, Чарлс Бронсън, и т. н. Зрителите излизаме от са-
лона, тревогата ни е уталожена, но това спокойствие 
продължава само няколко минути…

Както при тези филми, политическото привличане на 
десните призиви за ред произхождат от обществената 
тревога, свързана с увеличаващата се възможност ре-
дът да се разпадне катастрофално. От гледната точка 
на изолирания индивид няма разлика дали разпадът на 
реда е резултат от случайното действие на друг инди-
вид, или е предизвикан от прогресивен колектив, който 
го извършва като част от политическо действие. Няма 
значение дали в действие е престъпник, луд, работни-
чески синдикат или антикапиталистическа група, която 
извършва директна акция: когато налице е страх от ка-
тастрофално безредие и разпад на социалните връзки, 
десните призиви за ред намират плодородна почва.

Няма смисъл от оплаквания от тази ситуация: стра-
хът е част от обществото, в което живеем. Това не е въ-
прос на отношение: обществената подкрепа за десните 
решения не е резултат от „липса на политическо об-
разование“ – нещо, което би могло да бъде поправено 
просто като се каже на хората какво да мислят по един 
по-убедителен начин. Няма „грешка“ в обществената 
подкрепа за дясното: ако има причини да се вярва, че 
общественият живот е застрашен (такива обикновено 
има), изборът за повече (десен) „ред“ е напълно раци-
онална възможност при липсата на други действителни 
и по-желани варианти.

Опитвам се да представя аргумента, че може да от-
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крием стойностни истини в постоянната привлекател-
ност на призивите за повече „ред“. Време е да осъзна-
ем, че това, което ние (радикалното Ляво) предлагаме, 
не се приема като действителна и по-добра възмож-
ност, просто защото в крайна сметка не е такава. Ля-
вото наистина притежава най-добрата диагноза за това 
какво не е наред в обществото. Сега имаме и доста 
сносен набор от визии за това, как би изглеждало едно 
по-добро общество. Какво става обаче с въпроса как 
да се стигне до него? По този въпрос ние или имаме 
варианти на традиционните Ленинистки партии, които 
завземат властта (за съжаление, нито желан, нито по-
добър вариант според мен), или общи и понякога съв-
сем нереалистични обобщения.

При всяко положение ние каним хората да унищожат 
настоящия обществен ред (което очевидно е нужно), 
за да можем да построим нещо по-добро. Нашата по-
литическа култура досега е базирана повече на уни-
щожение, критика и нападане на настоящето в името 
на бъдещето, отколкото на строенето и създаването на 
нови и ефективни форми на сътрудничество и солидар-
ност тук и сега. Ние живеем в бъдещето и презираме 
настоящето, не се занимаваме с това да обясним как 
ще защитим живота на хората от катастрофалната об-
ществена безредица, докато построим ново общество. 
Затова е нормално, че хората възприемат (правилно) 
нашите обещания като твърде общи и ненадеждни и 
нищо повече.

По причини, които нямам мястото да обясня тук, 
традицията на Лявото е наследила сериозни пречки 
по отношение на осмислянето на обществения ред и 
следователно по отношение на връзката с обществото 
като цяло. В общ план Лявото не може да възприеме 
властта като съдържаща се в обществения живот. Ние 
я осмисляме като нещо външно, някакъв вид паразит, 
който колонизира обществото „отвън“. Следователно 
ние обикновено мислим за обществото като взаимо-
действащо цяло, което съществува преди и независимо 
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от тази външна даденост. Тук е и марксистката идея, 
че държавата, законите, и т. н. не са нищо повече от 
„свръхструктура“ на обществото, която е дефинирана 
основно от икономическата сфера. Тук е и отношението 
на някои анархисти, които обобщават всички правила 
(с изключение на тези, които са възприети свободно 
и индивидуално) като нещо чисто външно и потиска-
що, като мислят, че държавата може просто да бъде 
унищожена, без обществото да плати цената за това. 
Те мислят, че съществува общество, което вече е „ця-
лостно“ и живее, доминирано от държавата. Тук е и раз-
граничението, предлагано от някои автономисти, между 
власт и „власт над“ (капацитет за командване) и власт 
като „власт да правиш“ (капацитет за извършване на 
действие), като че ли става дума за борба между две 
независими и ясно разграничими „страни“ – едната зла, 
другата добра.

За нашите цели тук е важно да разберем, че от 
трите случая, споменати по-горе, може да изведем 
стратегическа гледна точка (и също известна „борбе-
на култура“), която е основана върху позиция на чиста 
враждебност и отхвърляне на обществения ред, закони-
те, както и всички институции. Докато някои марксисти 
отхвърлят този ред в името на новия ред, който ще 
бъде създаден след Революцията, някои анархисти и 
автономисти правят това с вярата, че обществото вече 
притежава свой собствен „ред“ и е готово да процъфти 
веднага щом се отърве от политическото-законно-ин-
ституционално бреме.

Може би в миналото е имало логика да се пред-
ставя социалната промяна като, преди всичко, акт на 
унищожение на обществения ред – не бих искал да 
навлизам в дискусия по този въпрос. Така или иначе, 
настоящата ситуация прави този стратегически избор 
невъзможен. Защото днес няма никакво общество „под“ 
държавата и пазара. Разбира се, съществуват много 
обществени връзки и форми на сътрудничество, които 
се развиват отвъд тях. Но основните социални връзки, 
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които организират и творят обществения живот днес, 
са структурирани чрез средствата на пазара и държа-
вата (неговата). Пазарът-държава вече е преобразил 
обществения живот по такъв начин, че не съществува 
„общество“ извън него. Какво би останало, ако може-
хме като с магическа пръчка да накараме държавата 
и пазара да спрат да действат? Със сигурност това не 
би било едно освободено човечество, а катастрофален 
хаос: повече или по-малко слаби групи от деколективи-
зирани индивиди тук и там, както и края на социалния 
живот.

Следователно, ако приемем политическа стратегия за 
радикална промяна, която е напълно „външна“ по отно-
шение на пазара и държавата, бихме избрали стратегия, 
която е по същия начин „външна“ спрямо обществото. 
С други думи, всякаква еманципираща политика, която 
явно – в своята програма – или имплицитно – в своята 
„милитантна култура“ или „отношение“ – се представя 
като чисто деструктивно начинание (или само предла-
га неясни обещания за създаване на нов обществен 
ред или унищожението на настоящия) никога няма да 
може да привлече по-голям брой последователи. Това 
се дължи на факта, че другите възприемат (правилно), 
че този вид политика застрашава настоящия обществен 
ред, като не предлага почти нищо в замяна. Искаме от 
хората да ни се доверят и да скочат в бездната, но те 
знаят (и са прави), че сложността на нашето общество 
е такава, че то не може да поеме този риск. В заключе-
ние, хората не се доверяват на Лявото, като имат много 
добри причини за това.

Бих искал да представя аргумента, че трябва да пре-
осмислим стратегията си, като вземем предвид тази 
основна истина: правилата и институциите, които поз-
воляват и организират потисничеството, са същевре-
менно, правилата и институциите, които правят възмож-
но организирането на обществения живот като такъв. 
Те изграждат обществото и се съдържат в него. Раз-
бира се, бихме могли да имаме други непотиснически 

17.
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правила и институции. Но засега пазарът-държава се е 
превърнал в гръбначния стълб на този един и единствен 
обществен живот, с който разполагаме. Напротив, тряб-
ва да представим стратегия (и „милитантна култура“ или 
„отношение“ в съответствие с нея), което изкарва наяве 
пътя, чрез който планираме да заменим пазара и дър-
жавата с други форми на управление на обществения 
живот. Докато се борим с настоящия ред, ние същевре-
менно трябва да създадем и развием институции от нов 
тип, които са способни да се справят със сложността 
на обществените задачи в нужния мащаб.

В заключение, никоя еманципираща политика няма 
шанс да успее, ако използва стратегия, която, явно или 
имплицитно, остава извън проблема на алтернативното 
(но действително и конкретно) управление на общест-
вения живот. Няма автономна политика, или автономия, 
без поемане на отговорност за цялостното управление 
на действително съществуващото общество. С други 
думи, без бъдеще е всяка стратегия, която отказва да 
мисли по създаването на алтернативни форми на уп-
равление тук и сега или която разрешава този про-
блем чрез авторитарни средства (като традиционна-
та ленинистка Левица) или чрез бягство към утопично 
мечтаене и вълшебно мислене (като „примитивизма“, 
уповаването на ангелските и алтруистични „Нови хора“ 
или на абстрактни схеми на директна демокрация и т. 
н.). За да бъде избягнато всякакво недоразумение: не 
твърдя, че ние, антикапиталистите, трябва да намерим 
и развием по-добър начин за управление на капита-
лизма (това би било традиционно „реформистка“ или 
социалдемократическа възможност). Опитвам се да 
аргументирам нуждата да създадем и развием наши 
собствени политически средства, които да позволят уп-
равлението на настоящото общество (и така да се из-
бегне опасността от катастрофален разпад на всякакъв 
обществен ред), докато вървим към нов свят, свободен 
от капитализъм.



259

Хипотеза втора: за нуждата от „интерфейс“, 
който позволява прехода от социално 

към политическо 

Твърдя, че ако искаме да представим една нова по-
литическа стратегия, която е едновременно унищожи-
телна и съзидателна, трябва колективно да проучим 
и сътворим автономен „интерфейс“, който позволява 
връзката между нашите социални движения с полити-
ческата сфера на глобалното обществено управление. 
С това не искам просто да подкрепя традиционното 
предубеждение на традиционното Ляво, според което 
обществената самоорганизация е хубава, но „истинска-
та“ политика започва само в сферата на партийната 
и държавната политика. Когато обсъждам „прехода от 
социално към политическо“, не искам да отдам някаква 
по-голяма стойност на второто понятие. Напротив, вяр-
вам, че автономната политика трябва да бъде здраво 
захваната за процесите на обществена самоорганиза-
ция, но и да се разширява, за да „колонизира“ полити-
ко-институционално ниво. Нека обясня какво трябва да 
представлява този „интерфейс“.

В капиталистическото общество властта се структу-
рира на две основни нива, общото обществено ниво 
(биополитическо) и обичайното политическо ниво (дър-
жавата). Наричам общественото ниво „биополитиче-
ско“, защото, както Фуко е показал, властта е навлязла 
там, в нашия живот и всекидневни взаимоотношения, 
толкова дълбоко, че ги е променила по своя образ и 
подобие. Пазарните и класови отношения са ни офор-
мили по такъв начин, че ние сами възпроизвеждаме 
капиталистическите властови отношения. Всеки от нас 
е агент, който произвежда капитализъм. С други думи, 
властта не само ни доминира отвън, но и вътре в самия 
обществен живот. Все пак в капиталистическото обще-
ство биополитическото ниво на властта не е достатъч-
но, за да се осигури възпроизвеждането на системата. 
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Има нужда и от ниво, което е просто „политическо“: 
държавата, закони и институции. Това политическо ниво 
подсигурява продължаващия правилен ход на биопо-
литическите властови отношения: поправя отклонения, 
наказва нарушения, решава накъде да насочи общест-
веното сътрудничество, занимава се с по-мащабни за-
дачи, нужни на системата, и наблюдава всичко. Тоест 
политическото ниво се занимава с глобалното управле-
ние на обществото; в капиталистически тип общество 
то прави това под формата на държавата.

В съвременните капиталистически общества общест-
веното (биополитическо) ниво и държавата (политиче-
ско ниво) не са разделени. Напротив, има „интерфейс“, 
който ги свързва: представителни институции, поли-
тически партии, избори и т. н. Чрез тези механизми 
(обикновено наричани „демокрация“) системата полу-
чава минимум легитимност, за да може да се случва 
глобалното управление на обществото. С други думи, 
този „избирателен“ интерфейс подсигурява възприем-
чивостта на обществото като цяло към една конкретна 
група властови институции, които взимат всички ва-
жни решения, които после трябва да бъдат приети от 
всеки. Очевидно това е хетерономен интерфейс, който 
изгражда легитимност не за сътрудничещото си цяло, 
което наричаме общество, а само за полза на управля-
ващата класа. Този хетерономен интерфейс канализира 
политическата енергия на обществото по начин, който 
пречи на обществото да взима свои собствени решения 
и да бъде автономно (т. е. самоуправляващо се).

Бих твърдял, че новото зараждащо се поколение 
еманципиращи движения вече е направило някои впе-
чатляващи експерименти в биополитическото поле, но 
среща големи трудности в политическата сфера. Има 
многобройни движения и колективи по света, които 
практикуват форми на борба и организация, които се 
противопоставят на потисничеството и капиталистиче-
ската доминация. Тяхната биополитика създава – дори 
и в малък мащаб – местни територии: човешки отноше-
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ния от нов вид, хоризонтален, колективен, който води 
до солидарност и автономност вместо конкуренция и 
потисничество. Въпреки това все още не сме намерили 
начин да изведем тези ценности, за да станат ядрото 
на една нова стратегия за политическото поле. Как-
то сме твърдели и преди, това е незаменима стъпка, 
за да може да бъде променен света. Казано по друг 
начин, все още ни се налага да развием интерфейс 
от нов вид, автономен интерфейс, който ни позволя-
ва да артикулираме форми на политическо сътрудни-
чество в една по-висша форма, като свързва нашите 
движения, колективи и борби с политическото ниво, къ-
дето се случва глобалното управление на обществото. 
Ние сме отхвърлили други видове интерфейси, които 
са предлагани от традиционното Ляво, по-конкретно 
партиите – били те избираеми или тип „революционен 
авангард“ – и просветените лидери, защото сме осъз-
нали, че това не е нищо друго освен (леко) различна 
форма на хетерономния интерфейс. Действително това 
беше интерфейс, който, вместо да колонизира поли-
тическото поле с нашите ценности и начин на живот, 
действа по обратния начин, като дава йерархичните, 
конкурентни ценности на елита на нашите движения. 
Затова отхвърлянето беше утвърждаващо и нужно. Но 
все още се налага да проучим и проектираме нашия 
автономен интерфейс. Ако не разрешим този проблем, 
аз се опасявам, че нашите движения никога няма да 
създадат по-силни връзки с обществото като цяло и ще 
останат в състояние на постоянна уязвимост. (Опитът 
на сапатистката „друга кампания“ вероятно ще доведе 
до важни развития в тази област.)

* * *

втора част: автономният интерфейс 
като институция от нов вид 

Как би изглеждал един автономен интерфейс? Какъв 
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вид нова политическа организация, различна от пар-
тийната, би ни позволила да изразим голяма част от 
еманципиращото движение в голям мащаб? Какво тряб-
ва да представлява, ако също ще се справя с глобално-
то управление на обществото и трябва да се превърне 
в стратегически инструмент за забраната на държавата 
и пазара? Това са въпроси, които социалните движения 
започват да задават и които могат да бъдат разреше-
ни само от тях. Следните идеи целят да допринесат за 
тази дискусия.

първа теза: относно нуждата от етика 
на равенството 

Тъй като няма смисъл да мислим за правила и ин-
ституции за абстрактни хора, без да вземем предвид 
техните обичаи и ценности (т. е. тяхната конкретна кул-
тура), нека започнем с една теза за новата култура на 
еманципация.

Една от най-сериозните трагедии за Лявото беше (и 
все още е) отказът от разглеждане на етичното изме-
рение на политическата борба. В общи линии, в прак-
тиката и теорията, типичното отношение на Лявото към 
етиката – тоест принципите, които трябва да ни насоч-
ват към добри действия, като ги разграничат от лошите 
действия – е да я смята просто за „епистемологичен“ 
проблем. С други думи, политическите действия се при-
емат за „добри“, ако отговарят на „истина“, която знаем 
предварително. Проблемът на етичното противопоста-
вяне добро/лошо така се свива до проблема със след-
ването на правилна/неправилна политическа „линия“. 
По този начин Лявото често по подразбиране отрича 
всякаква етика на грижата за другия (искам да кажа 
конкретните други човешки създания); вместо това Ля-
вото я замества със следване на идеология-истина, ко-
ято твърди, че представлява „абстрактния“ друг („Чове-
чеството“). Конкретните ефекти на тази липса на етика 
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могат да бъдат наблюдавани в нашата конкретна прак-
тика, в безброй случаи, при които иначе добросърдечни 
активисти манипулират и насилват другите в името на 
„истината“. (В такъв случай не е чудно, че обикновените 
хора се опитват да стоят колкото се може по-далеч от 
такива активисти.)

Това неетично отношение не е просто лошо зара-
ди липсата на етика, но и защото често представлява 
неосъзнато елитаристично поведение, което пречи на 
истинското сътрудничество между равни хора. Ако ми-
слиш, че истината ти принадлежи, то ти не би си „губил“ 
времето да слушаш другите, нито би преговарял за по-
стигане на съгласие. Затова една истинска еманципи-
раща политика трябва да бъде базирана на твърда и 
радикална етика на равенство и отговорност към (както 
и грижа за) конкретния друг.

Все още трябва да изминем дълъг път в тази насока, 
ако целта ни е да създадем, разгърнем и въплътим една 
нова етика. За щастие много движения вече вървят в 
тази посока. Сапатисткият лозунг „вървим със скорост-
та на най-бавния“ не е нищо друго освен обръщането 
на взаимовръзката между истина и етика, което тези 
редове предлагат.

втора теза: хоризонталността се нуждае
от институции (сериозно)

Нашите институции от нов тип трябва да бъдат „очак-
вателни“, тоест трябва да съдържат в образа и съдържа-
нието си ценностите на обществото, което се стремим 
да построим. Един от основните ни проблеми по отно-
шение на сдобиването с нови институции се крие в две 
грешни, но дълбоко вкоренени схващания: 1) Организа-
ционните структури и правила сами по себе си действат 
срещу хоризонталността и отвореността на нашите дви-
жения; 2) Всяко разделение на труда, специализация и 
делегиране на функции води до нова йерархия. За щас-
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тие социалните движения на много места са започнали 
да поставят под въпрос тези разбирания.

Всеки, който е участвал в организация от нейерар-
хичен тип, дори и малка, знае, че при липсата на ме-
ханизми, които защитават многообразието и подкре-
пят участието, „хоризонталността“ бързо се превръща 
в плодотворна почва за оцеляването на най-здравите. 
Всеки такъв човек знае колко отчайващо и ограничава-
що е наличието на организации, в които на всички се 
налага през цялото време да участват в събрания, за 
да взимат решения относно всеки проблем, възникнал 
пред движението – от общата политическа стратегия до 
поправката на течащия покрив. „Тиранията на неструк-
турираността“, както Джо Фрийман казваше, изчерпва 
нашите движения, подрива принципите им и ги прави 
абсурдно неефикасни.

В противоречие на общоприетото схващане, авто-
номните и хоризонталните организации се нуждаят от 
институции повече, отколкото йерархичните такива; по-
следните винаги могат да разчитат на волята на вода-
ча да разрешава конфликти, разпределя задачи и т. н. 
Смея да твърдя, че се нуждаем от институции от нов 
тип.

Под институции нямам предвид бюрократични йе-
рархии, а просто набор от демократични споразумения 
относно начините на действие, които са формално ус-
тановени и снабдени с необходимата организационна 
инфраструктура, която да ги налага в случай на нужда. 
Това включва:

• Задоволително разделение на труда, незамени-
мо при положение че се нуждаем от сътрудничество 
в по-голям мащаб. Ако всеки отговаря за всичко, то 
никой не поема отговорност за нищо. Нуждаем се от 
ясни правила за това кои решения се взимат от колек-
тива като цяло и кои следва да бъдат решавани инди-
видуално или от по-малки групи. Повече от ясно е, че 
това разделение на труда трябва да отговаря на нашите 
ценности: задачите и отговорностите трябва да бъдат 
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разпределяни така, че всички ние да имаме относи-
телно равен дял от отговорни и повтарящи се, досадни 
задачи. 

• „Слаби“ форми на делегиране и представяне. 
Прави сме в това, че представителите често „замест-
ват“ редовите членове и натрупват власт в ущърб на 
останалите. Но от това не следва, че може да имаме 
сътрудничество от голям мащаб без никаква форма на 
делегиране. Вярването, че може да се справим просто 
като назначим събрание и практикуваме (абстрактна) 
директна демокрация, когато нещо трябва да бъде ре-
шено или направено, не е нищо друго освен вятърни-
чаво мислене. Трябва да развием форми на представя-
не и делегиране, които гарантират, че нито една група 
хора не се превръща в специален орган за взимане на 
решения, отделен от останалите. Трябва да преминем 
от силни водачи към меки „фасилитатори“, които влагат 
целия свой капацитет и знание в услуга на организира-
нето на колективни процеси на обсъждане и взимане 
на решения. Затова в този случай отново ни трябват 
ясни правила и процедури. 

• Ясно разграничение между правата на колекти-
ва и неговите мнозинства, от тези, с които разполагат 
отделните индивиди и малцинствата. Вярването, спо-
ред което една колективна организация трябва да „над-
хвърли“ различаващите се нужди и интереси на своите 
членове, е авторитарно и вредно в най-висша степен. 
Индивиди/малцинства не могат, и не трябва, да се „раз-
тварят“ в колектива. Трябва да приемем факта, че във 
всеки човешки колектив винаги остава неразрешимо 
напрежение между волята и нуждите на личността и 
тези на колектива. Вместо да го отричаме или да се 
опитваме да потиснем това напрежение, една органи-
зация от нов тип трябва да го признае като легитимен 
факт и да действа в съответствие. С други думи, трябва 
да постигнем колективни споразумения относно грани-
ците между индивидуалните (и малцинствени) права и 
колективните императиви. Нуждаем се и от институции, 



266

които да защитават малцинствените права от колектив-
ните императиви, както и да защитават решението на 
колектива от несъобразено индивидуално поведение. 

• Един честен и прозрачен процедурен правилник 
за управление на конфликти, за да бъдат разрешавани 
неизбежните вътрешни конфликти по начини, които не 
водят до разделяне и край на сътрудничеството. 

трета теза: политическа организация, 
която „подражава“ на нашите 

биополитически форми

Формите на политическа организация имат тен-
денцията да установяват „миметична“ (подражателна) 
връзка с биополитическите форми. Те отчетливо изра-
зяват нормативни и институционни механизми, които 
„копират“ или „имитират“ определени форми, които са 
иманентни за самоорганизацията на обществото. Това 
не значи, че те са „неутрални“; напротив, формата, ко-
ято тези политически организации придобиват, може да 
насочва общественото сътрудничество по начин, който 
или засилва хетерономията (власт над) или, напротив, 
предпочита автономността (власт на правене). Поли-
тико-институционно-правната организация на капитали-
зма е добър пример за първия случай: пирамидалната 
є форма едновременно имитира и засилва основните 
отвесни и централизирани взаимоотношения на доми-
нация.

Нашите организации от нов тип могат да бъдат ос-
мислени по-добре като „имитация“ на начина, по който 
действат различни кооперативни, биополитически мре-
жи. Нека обясня, като използвам примера с интернет. 
Техническата рамка и мрежообразната структура на 
интернет предоставят неочаквани възможности за раз-
растването на общественото сътрудничество в мащаб, 
който не сме си представяли никога преди. Съществу-
ването на огромни „интелигентни общности“ в интернет, 
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които са създадени спонтанно от самите потребители, е 
вече добре документирано. Тези общности са нейерар-
хични и децентрализирани, но същевременно успяват 
да учат и действат колективно, без нужда от някой, 
който да крещи заповеди. Тези общности са постигнали 
впечатляващи нива на сътрудничество.

Все пак интернет също показва противоположни 
тенденции по отношение на концентрирането на инфор-
мация и на обмени. Нямам предвид факта, че опреде-
лени правителства и корпорации все още контролират 
важни технически аспекти на мрежата, а феномена на 
възникване на „центрове на властта“ като част от само-
то съществуване на киберпространството. Теоретично, в 
отворена мрежа всяко дадено звено може да се свър-
же с което и да било друго по свободен, непланиран 
начин. И все пак всички ние използваме уебсайтове и 
търсачки като Google, които едновременно улесняват 
свързаността – като разширяват нашите възможности 
за сътрудничество и власт на правене – и централизи-
рат трафика. Сайтове като Google по този начин игра-
ят противоречива роля: от една страна „паразитират“ 
мрежата, но от друга са част от самото є устройство. 
Засега отрицателните ефекти от централизацията на 
трафика не са много осезаеми. Но, потенциално, цен-
трализацията може лесно да бъде трансформирана – и 
вече е – във форма на власт-над и йерархизация на 
контактите в рамките на мрежата. Вземете например 
скорошните споразумения между китайското правител-
ство и Google и Yahoo за цензура над китайските ин-
тернет потребители. Разгледайте и възможността да се 
плаща на Google за видимо показване на реклами при 
резултатите от търсене. Тези примери показват колко 
лесно най-важните сайтове могат да ограничат и/или 
канализират свързаността.

Какво да се прави тогава със сайтове като Google? 
Те ни помагат да се намерим един друг, но чрез сама-
та им употреба предоставяме на корпорациите голяма 
власт, която лесно може да бъде използвана срещу 
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нас. Какво да се прави? Нека отговоря с една шега. 
Стратегията на традиционната Левица би била такава, 
че партията трябва да „завладее Гугъл“, да елимини-
ра собствениците му, да унищожи всеки един съперник 
(например Yahoo), като след това „ще постави Гугъл в 
услуга на работническата класа“. Всички знаем автори-
тарните и неефективни последствия от такава политика. 
Каква би била вместо това стратегията на един наивен 
либертарианец? Той или тя вероятно би твърдял/а, че 
трябва да унищожим Google, Yahoo и т. н. и да на-
правим така, че никакви други големи сайтове да не 
възникнат и никой да не би могъл да централизира 
интернет трафика.

Но резултатът от това би бил практическото унищо-
жение на потенциала на интернет и сътрудничеството, 
което мрежата позволява. Ние все още бихме могли, 
теоретично, да комуникираме един с друг. Но на прак-
тика би било крайно трудно да се намерим един друг. 
При липсата на по-добри варианти, и предвид прак-
тическия колапс на възможностите за сътрудничество, 
ние всички бихме приели с отворени обятия първия 
бизнесмен, който ни предложи нов Гугъл…

Каква би била стратегията на автономна политика от 
вида, който се опитваме да опишем в този текст, когато 
става дума за разрешаване на (доста глупавия) при-
мер, който обсъждаме. Вероятно би започнала с иден-
тифицирането на основните кръстопъти на мрежата за 
сътрудничество, които интернет артикулира, и центро-
вете на власт и централизация (като Гугъл), които самия 
живот на мрежата създава. След като бъдат разпозна-
ти иманентните тенденции, които могат да породят фор-
ми на власт-над, стратегията на автономната политика 
би била да се създаде организационна алтернатива, 
която ни помага да извършваме задачите, които Гугъл 
извършва, в полза на нашата власт на правене. Тя би 
постигнала това, като обгради всяка нужна концентра-
ция на трафик с институционна рамка, която гарантира, 
че тази концентрация не би подкопала еманципиращите 
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ценности, съществуващи във „всекидневния (биополити-
чески) живот“ на мрежата. Тази стратегия е за създа-
ване на политическо-институционално средство (тоест, 
което надхвърля възможностите на собственото биопо-
литическо поле на мрежата), което защитава мрежата 
от нейните собствени централизиращи и йерархични 
тенденции.

Една автономна стратегия не би защитила мрежата, 
като отрече тези тенденции, а като ги разпознае и им 
даде подчинена роля в рамките на една „интелигентна“ 
институционна рамка, която ги държи под контрол. Те-
зата за „миметичното“ естество на институциите от нов 
тип по отношение на биополитическата им форма се 
отнася за такива видове „интелигентни“ институционни 
операции.

представяйки си 
организационен модел от нов тип

Mutatis mutandis, примерът с проблемите на интер-
нет, може да бъде приложен към еманципационните 
движения като цяло. В наше време съществува хлаба-
ва мрежа от социални движения, които са свързани 
на глобално ниво. Места на централизация и известна 
власт, сравними с Гугъл, са част от самото съществува-
не на тази мрежа. Световният социален форум, „между-
галактическите“ инициативи на сапатистите, някои НПО, 
а дори и някои национални правителства са помогнали 
за разширяването на свързаността на тази мрежа и 
следователно за възможностите за засилване на ка-
пацитета за сътрудничество. Но тази концентрация е и 
потенциално опасна за движенията, защото те лесно 
биха могли да се превърнат в отворена врата за завръ-
щането на хетерономната политика.

Как да обмисляме автономна стратегия в този кон-
текст? Кой би я направил и как? Хипотезата за един 
„автономен интерфейс“ принадлежи към отговорите на 
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тези въпроси. Ясно е, че една стратегия трябва да бъде 
развивана във и за конкретни ситуации. Следните ми-
сли нямат претенцията да са модел или рецепта, а само 
едно творческо упражнение, което се стреми да разши-
ри нашите представи.

Вече представихме аргумента, че една организация 
от нов тип, която може да извършва задачата на авто-
номния интерфейс, трябва да е създадена по очаквате-
лен начин (т. е. трябва да отговаря на нашите основни 
ценности) и също да има капацитета да „колонизира“ 
настоящите държавни структури, за да ги неутрализира, 
замести или постави в една различна институционална 
рамка, за да можем да вървим по пътя на освобожде-
нието. На практика това означава, че основната цен-
ност на един нов тип организация се намира във въз-
можността є да изрази непотиснически, солидни форми 
на социално сътрудничество в голям мащаб. Дори и 
всичко това да изглежда като новост, в традицията на 
еманципационните борби вече е имало експерименти с 
форми, подобни на „автономния интерфейс“, за който 
говорим тук. Най-известният пример биха били Съвети-
те по време на революциите от 1905 и 1917 г. в Русия. 
Като автономни създания на работниците, Съветите се 
зараждат първоначално като органи за координация 
на движението на стачниците. Но по време на рево-
люцията, без предварително „планиране“, те започват 
да извършват дейности на „двойнствена власт“, или, в 
рамките на терминологията, която използваме тук, на 
„глобалното управление на обществото“. Съветите пред-
ставляват срещата на „депутатите“, които се назначават 
от всяка фабрика и колектив, в брой, който отговаря 
на тяхната численост. През 1917 г. те предлагат множе-
ство открити места за среща и хоризонтална дискусия 
между разнообразни социални групи – работници, но 
също войници, селяни, етнически малцинства и т. н. 
– с различни политически разбирания. За разлика от 
политическите партии, които изискват членуване само 
в тях и се конкурират една с друга, Съветът е място 
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за политическо сътрудничество, което е отворено за 
всеки. Освен това по време на революцията те се за-
нимават с проблеми като снабдяването на градовете с 
храна, обществен транспорт, защитата срещу немците и 
т. н. Престижът им пред масите идва от два аспекта: те 
„представляват“ цялостта на революционното движение 
по един очаквателен начин и също предлагат действи-
телна алтернатива на политическо управление.

Съветският „интерфейс“ има различни стратегии от-
носно властта през 1917 г.: те първоначално „сътруд-
ничат“ на временното правителство, но без да са част 
от него; след това идват времена на „коалиция“, когато 
Съветът решава да назначи някои от министрите в пра-
вителството; впоследствие, през октомври, те накрая 
решават да премахнат държавата напълно и да я за-
менят с изцяло ново управление на техните собствени 
„народни комисари“. По време на този процес динами-
ката на съветското самоорганизиране се е мултиплици-
рала; стотици нови Съвети изникват из цялата страна, 
като се обединяват в общоруския Конгрес на съветите.

Действително, Съветите се разпадат скоро под во-
дачеството на болшевиките, по причини, които не бих 
могъл да обсъдя тук. За нашите цели е важен исто-
рическият пример на автономния интерфейс, който е 
способен да артикулира сътрудничеството между тези 
групи и сектори, които подкрепят революцията, и съще-
временно да се занимава с глобалното управление на 
обществото. Как да си представим подобен интерфейс, 
но адаптиран към реалностите на нашето време? Нека 
си представим една организация, създадена, по подо-
бие на Съветите, като отворено място, т. е. арена за 
дискусия между всички онези групи, които са отдадени 
на социалната промяна (с известни ограничения, раз-
бира се). С други думи, това би била една организация, 
която не установява „какво да правим“ предварително, 
но предлага на членовете си пространството да реша-
ват това колективно. Нека си представим, че органи-
зацията възниква, дефинирайки се като плуралистично 
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пространство на координация между антикапиталисти-
чески, антирасистки и антисексистки движения; нека я 
наречем Асамблеята на социалното движение (АСД).

АСД се дирижира от един говорител за всеки от ко-
лективите, които са приети като членове (хората, които 
биха искали да участват, първо трябва да се групират 
в колективи). Като Съветите, самата Асамблея решава 
дали да приема или не нови членове – колективи. Един 
от критериите за включване би бил стремежът към най-
голямо възможно многообразие, чрез колективи, които 
представят различни социални групи (работници, жени, 
студенти, коренно население, хомосексуални, и т. н.) и 
също различни видове организации (малки колективи, 
големи сдружения, НПО, движения, кампании, партии 
и т. н.). За разлика от Съветите, по-големите органи-
зации-членове не биха имали правото да разполагат 
с повече говорители, но биха могли да имат повече 
„гласове“ в пропорционалност с тяхната относителна 
важност за АСД като цяло. Например говорителят на 
един малък политически колектив би имал правото на 
два гласа, докато говорителят на един голям профсъюз 
на металурзите би имал правото на 200 гласа. „Капа-
цитетът за гласуване“ би бил даван от Асамблеята на 
всеки един член според ред критерии, които са пред-
варително установени (разбира се, по демократичен 
път). Следователно АСД би признавала разлики в броя, 
предишни стремежи, стратегическа стойност и т. н. 
според едно уравнение, което изключва възможността 
отделни групи да придобият възможността да влияят 
едностранно на процеса на взимане на решения. АСД 
също следва да се опитва да решава с консенсус или, 
най-малкото, с квалифицирано мнозинство по-важните 
въпроси. Ако се налага гласуване, всяка организация-
член би имала възможността да използва „капацитета 
си за гласуване“ по предпочитан от нея начин. Така 
например, съюзът на металурзите би могъл да реши 
да даде всичките свои 200 гласа в полза на, например, 
директното действие срещу правителството, което се 
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обсъжда. В случай на вътрешни противоречия в съюза, 
те биха могли да решат да „представляват“ мнението на 
малцинството също и в АСД, като дадат 120 гласа „за“ 
директното действие и 80 „против“. Така АСД действа 
по начин, който не „налага със сила“ хомогенизацията 
на мненията на членовете є (което обикновено води до 
разцепление).

Важните решения винаги биха останали в ръцете на 
всяка организация-членка. Всяка от тях би определя-
ла свободно стила на своя говорител. Някои могат да 
предпочетат да им делегират възможността да взимат 
всички решения, докато други биха предпочели те да 
са техни представители с по-малко власт. Във всеки 
случай АСД би прилагала механизми на взимане на ре-
шения, които дават на всяка организация времето да 
объжда проблемите предварително и след това да дава 
ясен мандат на гласуване на своя/та говорител/ка. По 
електронен път организациите-членки биха имали също 
възможността да изразяват гледните си точки и да гла-
суват от разстояние, ако не могат да присъстват, или 
ако искат да следват дебатите и да вземат решение в 
„реално време“.

Решенията на АСД не биха противоречали на авто-
номността на никой член; АСД не би твърдяла, че е 
изключителната представителка на всички борби, нито 
би изисквала ексклузивно членство. Биха могли да съ-
ществуват няколко организации като АСД, които дейст-
ват същевременно, с някои припокриващи се членове, 
без това да е проблем. Би било в интереса на всички 
да сътрудничат на всяка организация, която предста-
влява борба за валидна кауза.

АСД не би имала „власти“ в силния смисъл на дума-
та (т. е. лидери). Вместо това тя би назначавала групи 
от „фасилитатори“, които да се занимават с различните 
функции, като например:

1. Да приемат и оценяват молби от потенциални 
нови членове и да препоръчват на АСД дали да ги при-
еме или не и с какъв „капацитет на гласуване“. 

18.
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2. Да се занимават с набиране на средства и фи-
нанси. 

3. Да действат в ролята на говорители пред меди-
ите. 

4. Да посещават други организации и да ги канят 
да се присъединят към АСД. 

5. Да действат като представители на цялата АСД 
пред други политически организации. 

6. Да се занимават с управлението на конфликти 
при неразбирателства между организации-членки. 

7. Да организират училище за еманципационна по-
литика. 

8. Да взимат тактически решения в спешни ситуа-
ции, когато АСД не може да се произнесе навреме. 

9. Да имат частично право на вето при решения, 
които сериозно противоречат на основните принципи 
на АСД. 

10. Да движат конкретни кампании, по решение на 
АСД (антивоенни, анти-СТО и т. н.).

11. И други. 
Позицията на фасилитаторите би имала временен 

срок и те би следвало да се избират на ротационен 
принцип между различните организации-членки, за да 
се избегне натрупването на власт у някого в ущърб на 
други, както и типичните борби за власт между лидери.

За какво би служила една такава организация? В за-
висимост от политическия контекст би могла да служи 
за различни цели. Нека си представим един контекст, 
в който АСД едва започва организационна дейност. Съ-
държа малък брой организации-членки и следователно 
има малко влияние в обществото. В такъв контекст АСД 
би била един вид „политически кооператив“. Всеки член 
би допринесъл с някои от ресурсите си – контакти, опит, 
средства и др. – за общите цели (напр. за организиране 
на демонстрация, за защита на членовете от държавни 
репресии, за кампания срещу МВФ и т. н.). Този ко-
оператив би помогнал за утвърждаването на връзките 
между социалните движения в цялата мрежа.
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Нека сега си представим един по-благоприятен кон-
текст. С оглед на опита на АСД, натрупан чрез работа, 
и с успехите є да артикулира форми на сътрудничество, 
които са полезни за всички и в съответствие с еман-
ципационните ценности, които представлява, няколко 
нови организации са решили да се включат. АСД се 
е разраснала и вече съдържа доста организации от 
различни видове; гласът є се чува в обществото като 
цяло и много хора се вслушват в мненията є с интерес. 
В този контекст „политическият кооператив“ може да 
бъде полезен с мобилизирането на ресурсите си, за да 
има директно влияние върху държавните политики. АСД 
може например да заплашва правителството със стач-
ки и директно действие, ако то реши да подпише ново 
споразумение за свободна търговия. Ако е подходящо, 
АСД може да призове за бойкот на следващите избори. 
От друга страна, АСД може да реши, че най-добре би 
било нейни собствени кандидати да участват в парла-
ментарните избори. Според тези основни стълбове тези 
кандидати биха били единствено говорители на АСД, 
без правото да решават каквото и да било сами, както 
и без правото да бъдат преизбирани за втори мандат. 
Ако някои от тези кандидати са избрани, то „политиче-
ският кооператив“ би бил полезен при мобилизацията 
за нуждата на изборите, като след това разпредели 
политическите „печалби“ (т. е. определено влияние в 
държавната политика) сред всички организации-членки. 
Тъй като кандидатите ще се явят не като личности или 
представители на определени организации, а като гово-
рители на АСД, политическото „натрупване“ би било в 
полза на АСД като цяло. В допълнение на това, с оглед 
на по-голямата способност за сътрудничество, показа-
на от АСД, както и с оглед на това, че АСД ще внимава 
кандидатите да не се превърнат в каста от професио-
нални политици, престижът є със сигурност би се уве-
личил в очите на обществото като цяло.

Нека сега си представим един още по-благоприятен 
контекст. АСД вече има дълготраен опит на обща рабо-



276

та. Разраснала се е и съдържа в себе си няколко хиля-
ди организации-членки. Усъвършенствала е процедури-
те за взимане на решения и вътрешното разпределение 
на задачите. Допринесла е за разпространението на 
нова активистка култура и етика. Разполага с убеди-
телен способ за справянето с вътрешни конфликти и 
предотвратяването на прекалената концентрация на 
власт у едни за сметка на останалите. Нейните дебати 
и политически позиции се следят с голямо внимание от 
цялото общество. Стратегията на електорален бойкот е 
била ефективна и правителството и всички партии губят 
всяко доверие. Или, като алтернативен вариант, страте-
гията на „колонизиране“ на части от държавата, заедно 
с гражданите, е била успешна и АСД сега контролира 
голяма част от законодателната власт и известна част 
от изпълнителната власт. И в двата случая държавата 
е загубила доверие и едно голямо социално движение 
изисква радикални промени. Има неподчинение, стач-
ки и директни действия навсякъде. В този случай „по-
литическият кооператив“ може да бъде използван за 
подготовката на следващата стратегическа стъпка, като 
предложи себе си за алтернативно средство (най-мал-
кото преходно) за глобалното обществено управление. 
Стратегията тук може да варира: АСД може да реши да 
продължи да колонизира електоралните позиции, които 
предлага държавната политика, като завзема все пове-
че и повече части от държавата или докато контролира 
по-голямата част от нея. От друга страна, АСД би могла 
да промотира въстаническа стратегия. Или комбинация 
от двете.

Повече от ясно е, че това беше едно въображаемо 
упражнение, което има за цел единствено да даде при-
мер как работи „автономният интерфейс“. В този хипо-
тетичен случай АСД действа и като средство за сътруд-
ничество между еманципационните движения, и като 
институция, която е способна да се грижи за управле-
нието на обществото тук и сега. Нейната стратегия се 
основава първо на развитието на институционен модел, 
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който „имитира“ множеството форми, които структури-
рат нашите мрежи на сътрудничество (т. е. отворено 
и плуралистично пространство, но което също така е 
снабдено с ясни правила) по един „очаквателен“ начин 
(хоризонтален и автономен; разширява нашата власт-
да-правим, без да концентрира на едно място власт-
над). Второ, АСД развива интелигентна стратегия, след 
като „разчита“ конфигурацията на основните звена на 
сътрудничество в настоящето общество. Така АСД иден-
тифицира кръстопътищата, където властта-над има про-
тиворечива роля (т. е. там, където задачите, извърш-
вани от държавата, са донякъде полезни или нужни) и 
предлага по-добра, автономна алтернатива. По този на-
чин стратегията на АСД не е напълно разрушителна. За 
разлика от политическите партии – включително тези от 
ленински тип, – които „колонизират“ социалните движе-
ния с формите и ценностите на хетерономната полити-
ка, АСД предоставя интерфейс между нашите движения 
и държавата, който в крайна сметка „колонизира“ дър-
жавата с формите и ценностите на нашите движения. 
Това се получава чрез окупирането на държавни пост-
ове, отнемането на властта им или унищожаването им 
в случай на нужда.

Нека да повторим, това не трябва да бъде възпри-
емано като модел за перфектна политическа машина. 
АСД не се нуждае от „ангелски“ същества. Разбира се, 
биха съществували вътрешни борби за власт и конфли-
кти от всякакъв вид. Разбира се, една такава институция 
не би разрешила и елиминирала завинаги вродената 
разлика между общественото и политическото. Еман-
ципационната политика би продължила да бъде, както 
е и днес, трудна, всекидневна задача без гаранции за 
успех, която има за цел да разшири постепенно нашата 
автономност. Ползата от една такава институция от нов 
тип е, че всички тези борби, конфликти и напрежения 
биха били едновременно разпознати и управлявани, за 
да не се стигне до неизбежното унищожение на въз-
можностите за сътрудничество.
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Дори и това да беше чисто въображаемо упражне-
ние с много ограничения, надявам се, че би допринесло 
за разширяването на обхвата на нашите възможности, 
когато става дума за ключовия въпрос на еманципаци-
онната стратегия: „Какво да се прави?“

10 юли 2009 г. от Изикиъл Адамовски

За Reimagining Society Project на Z Communications. Тек-
стът е първоначално подготвен на Z сесиите по „Визия 
и стратегия“ в Удс Хол, Масачузетс от 1 до 7 юни 
2006 г., също така е публикуван в книгата „Real Utopia: 
Participatory Sociery for the 21st Century“.

Изикиъл Адамовски е историк и антикапиталистиче-
ски активист. Изучавал е история в Университета на 
Буенос Айрес, където преподава в момента, има док-
торска степен от University College (Лондон). Той е деен 
участник в студентското движение, след което и в 
асамблеите в Аржентина след въстанието от декември 
2001 г.
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Джъстин подур

поликултурализъм и „добро общество“

В едно общество със справедлива, кооперативна (ос-
новаваща се на взаимопомощта) и свободна икономи-
ка, каквото е обществото на Икономиката на участието 
(ПарЕкон), проблемите свързани с взаимодействието 
между различните култури и идентичности в съзвучие с 
принципите на равенството, солидарността и свободата 
все още биха съществували. Изложените мисли по-долу 
са адресирани към тези проблеми.

Дефиниции

Дискутирането на проблеми, свързани с обществото 
и идентичността в едно „добро общество“, налага дефи-
нирането на някои термини. Моите дефиниции са близки 
до тези, които аз мисля, че хората имат предвид, когато 
използват даден термин, но ще си позволя да определя 
точните значения, за да бъда по-лесно разбран.

Под „общност“ имам предвид група от хора, които 
споделят нещо общо. Кой е във и кой извън дадена 
общност се определя от хората, които са във или извън 
нея. Чернокожата общност например не се основава 
само на самоотъждествяването. Кой е „черен“ истори-
чески е било дефинирано от „белите“, а не от самите 
„чернокожи“. Журналистическата или научната „общ-
ност“, която е друг вид общност, не се дефинира от 
външни хора или ако е дефинирана от външни за нея 
хора, то това е в много по-малка степен.

идентичността най-просто казано е членство в да-
дени общност или група. Както общността, така и иден-
тичността е двупосочна. Собственото самоосъзнаване 
е важно. Същото важи и за групите – в повечето случаи 
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да си член на група означава да бъдеш приет от нея. В 
добавка идентичността може да бъде „наложена“ отвън, 
например от държавата, давайки определен „статут“ на 
хората.

Ще дефинирам култура по различен начин от ан-
трополозите. Антропологията дефинира културата като 
всичко, което не се дефинира от биологията. Но аз ще 
дефинирам културата като споделен език – не само 
език, чрез който се говори, но и невербалните изра-
зи, навиците, нормите, обичаите – това, което осигуря-
ва комуникацията между членовете на дадена група, и 
това, което заздравява идентификацията на индивидите 
в общността. Но възможността за комуникация се мо-
дерира чрез различни институции като: медиини, учеб-
ни, религиозни и други. Наистина всяка институция има 
културен елемент, което е причината за фразата „култу-
ра на работническата класа“ („working class culture“).

Расата е точно определена групова индентификация, 
свързана с континента, в който се е появила групата, 
или идентификация спрямо някакви физически белези 
като например цвета на кожата. В Северна Америка 
„расовите“ групи се разделят предимно на: азиатска 
(понякога разделяна на: източна, западна, южна), мест-
но население, латино-американска, група на черноко-
жите и група на белите. Етносът е по-фино разграниче-
ние въз основа на мястото на зараждане на дадената 
група и нейния език.

Следващият термин е расизъм. Левите имат „кон-
трол“ над дефиницията на тази дума, но като че ли са го 
загубили и това води до някои наши проблеми. Общо-
приетото значение на думата „расизъм“ е тесногръдие, 
предубеждение и прибягване към стереотипи. В този 
смисъл на думата чернокожите могат да бъдат толкова 
„расисти“, колкото и белите. Друга представа за раси-
зма е, че това е неоправдана омраза към чернокожите. 
В този смисъл на думата „расизма“ е предубеждение 
против „чернокожите“ хора и се различава от антисе-
митизма, ислямофобията и омразата към другите групи. 
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Това значение води до идеята за „обратен расизъм“, 
която се използва често за описване на дискриминация 
към „белите“ хора и често се използва като аргумент за 
предприемането на активни действия.

Левите влагат в думата „расизъм“ друго значение. 
За тях расизмът значи, че някаква група от хора (най-
често белите) имат власт над друга група, или всяко 
индивидуално и институционално поведение, което под-
помага поддържането на тази власт. Това е най-точната 
и полезна дефиниция за „расизъм“, но е отречена в 
полза на общоприетата заради своите ограничения. Ще 
обсъдя тези ограничения по-надолу.

мултикултурализмът е предложение за решение 
на проблема с расизма. В рамката на мултикултурали-
зма всички култури са равни и са еднакво уважавани. 
Различните групи имат правото свободно да изразяват 
своите културни предпочитания и доминиращите групи 
трябва да уважават по-малките такива. Толерантността 
и разнообразието са основните правила. Целта е меж-
дукултурното разбирателство. Мултикултурализмът се 
използва като контраформа на общоприетото значение 
за расизъм.

Мултикултурализмът не е решение на расизма (как-
то левичарите дефинират термина „расизъм“). В дейст-
вителност, ако все още съществува властова система, 
идеите на мултикултурализма за уважение, толерант-
ност и разнообразие могат да бъдат използвани като 
аргументи срещу мобилизациите, насочени срещу 
властовите центрове и небалансираности. Идеите за 
справедливост и равенство, развити като опозиция на 
тесногръдието и фанатизма, се превръщат в аргумент 
срещу преките действия срещу предразсъдъците. Мул-
тикултурализмът е официална политика на западна Ка-
нада и там тя действа по обратен начин: представлява 
таблица на лишенията, в рамките на които „пазачите“ 
на различните общности трябва да се конкурират за 
ресурси въз основа на тяхната способност да убедят 
останалите, че те „представляват“ своите общности. 
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Резултатът е, че доминиращата група твърди, че няма 
„култура“ (като вместо това разполага с власт и богат-
сво) и има строго справедливи и равностойни аргумен-
ти против тези „култури“, които се борят за „специални 
права“. В същото време левите помагат за развитието 
на мултикултурните анализи и мултикултурния идеал. 
Това, че мултикултурализмът е станал част от мейн-
стрийма, говори за неговите добри ценности (справед-
ливост, равенство, разнообразие). Това, че се използва 
като оръжие против подтиснатите, говори за неговите 
ограничения и проблеми.

ограничеността на мултикултурализма 
според „левите“

Ограниченото разпространение на дефиницията на 
левите за расизма е свързано с ограничеността на 
мултикултурализма. И двете са разгледани съобразно 
предложените решения на проблема. Ако сме против 
различията във властта на различните групи, ние ели-
минираме ли тези различия и запазваме ли групите? 
Или елиминираме различните групи?

Ако искаме да запазим групите непроменени и раз-
делени, имаме сепаратистко решение.

Ако искаме да премахнем групите, целим асимили-
ране.

И двете решения (мултикултурализмът в своята най-
груба форма също е сепаратистко решение, макар и с 
ударение върху „толерантността“ между отделните гру-
пи) са решения, основани на културната хегемония. Те 
са базирани на грешната идея, че хората изживяват 
живота си като членове на една-единствена група.

Този дефект и последствията му върху мултикул-
турализма са описани от Виджай Прашад в книгата 
„Everybody was Kung Fu Fighting“ (1):

„Дали културите са отделни, но свързани помежду 
си? Имат ли културите история или те са статични? 
Кой определя границите на една култура и разрешава 
промените в нея? Просмукват ли се културите една в 
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друга? ... Да се уважи фетишизирането на една култура 
означава да я увековечим в музея на човечеството, 
вместо да открием в нея потенциал за освобождение 
или за промяна. Ние трябва да приемем хомофобията и 
сексизма, класовата жестокост и расизма, само за да 
уважим нечия извратена дефиниция за култура.“

Към риторичните въпросите на Виджай Прашад мо-
жем да добавим още въпроса, представен от Майкъл 
Рабиндър Джеймс в книгата „Deliberative Democracy and 
the Plural Polity“ (2): Всеки индивид сам ли избира кул-
турната си идентичност, наследява ли я или тя му се 
налага отвън? Нуждата на дадена група от ресурси и 
обезщетение или възмездие зависи от този въпрос. Ко-
гато говорим за ресурси, ние говорим за икономика, 
класа и може би за конфликт между различните класи. 
Защо една група, базирана на самоопределянето, ще 
има специални изисквания за ресурси? Истината е, че, 
както Рабиндър Джеймс обяснява, изборът и онаследя-
ването, възприемането като част от група и външното 
въздействие всъщност играят важна роля при формира-
нето на идентичността във всички случаи.

Повечето от гледните точки за културата и мултикул-
турализма подценяват разнообразието в една група. Те 
гледат само как границите на една група се променят 
с времето.

Книгата на Амартия Сен, „Identity and Violencе“ (3), 
също разкрива този аргумент. Той представя две ос-
новни точки. Първо, индивидите имат множество иден-
тичности, които се преплитат и могат да се изменят с 
времето. Второ, винаги има някакъв избор за това коя 
идентичност ще действа в определена ситуация.

Това не е материя, която изисква голямо въображе-
ние. Просто изисква разпознаване на реалността. Тя е 
пред всички нас. Но има някои важни последствия.

поликултурализъм

През 1999 в „ColorLines“ (4) Робин Кели описва това 
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разпознаване на реалността като „поликултурализъм“, 
който той противопоставя на „мултикултурализма“:

„... ние бяхме и сме „поликултурни“. Под „ние“ не го-
воря просто за моето семейство или за обкръжението 
ми, за всички хора в Западния свят. Не цвета на кожата 
или косата, не как ходим или говорим определя цветно-
кожите като различни. По-скоро фактът, че повечето 
чернокожи в Америка са „продукт“ на различни „култури“ 
– живи култури, а не мъртви. Тези култури са пред нас 
всеки ден, почти без самосъзнанието за тяхното зна-
чение или йерархия. В този смисъл мисля, че терминът 
„поликултурен“ работи по-добре от термина „мултикул-
турен“, като се има предвид, че думата обяснява това, 
че културите съществуват неразривно свързани една 
с друга – нещо като биологично приближение на култу-
ра. Погледнато по такъв начин, мултикултурализмът не 
само не премахва властовите връзки, но и често пре-
дефинира расовите и половите различия...“ „... Може би 
изглежда логично, но за някои хора това е опасна кон-
цепция. Много европейци не искат да признаят факта, 
че цветнокожите имат голяма роля в изграждането на 
Западната цивилизация, тъй като те са потомци на ро-
бите, използвани от европейците. Те не искат да видят 
света като едно цяло – малко кълбо, в което хората и 
културите са в постоянно движение, където нищо не е 
в статично положение, независимо от това какво твър-
дим. Да признаем нашето поликултурно наследство и 
културния динамизъм не означава да кажем, че ние сме 
„цветнокожи“ или да изразим любовта си към цветно-
кожите. Означава да разширим значението на термина 
„цветнокож“, да приемем историята си по-сериозно и 
да погледнем на голямото разнообразие в самите нас 
с други очи.“

последици за бъдещето

Политическите и икономическите условия изискват 
премахването на властта и класовите различия между 
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групите. Така възстановяването (програми, обръщащи 
внимание на историята от гледна точка на елиминиране-
то на равенството и справедливостта в днешно време) 
е важно, например в Северна Америка за чернокожите 
и местното население. Неравенството не може да бъде 
оправдавано на базата на толериране на разнообрази-
ето. Програмите за обезщетения, които целят намаля-
ване на неравеството, не бива да бъдат възприемани 
като „специално отношение“. В този случай е необхо-
димо да се направят две възражения. Първо, такива 
програми трябва да се изработват внимателно, за да 
могат наистина да намалят нивото на неравенство. И 
второ, това, че искаме да елиминираме неравенството 
между различните групи, не означава, че толерираме 
неравенството в самите групи.

Тук може би е мястото, където се появява напреже-
ние между културната автономия и солидарността. Това 
не е молба за междукултурен толеранс, защото ние не 
живеем в една идентичност. Можем да сме солидарни 
с други въз основата на това, че споделяме една иден-
тичност, дори ако общото между нас е само това, че 
сме хора. Но ако не искаме да използваме културния 
релативизъм като извинение да толерираме несправед-
ливостта в една група, то също не искаме и да позво-
ляваме на по-силните групи да нарушават автономията 
на по-слабите и малки групи въз основа на техните 
ценности и норми.

Но какво означава в реалния свят на институции, гру-
пи и населения това, че „не позволяваме на по-силните 
групи“ да правят нещо? Каква защита има малцинството 
в едно общество или малката независима общност в го-
лямото семейство от народи? Съществуват легални, по-
литически и медийни протекции, които могат да помог-
нат на дадено общество да се справи с този проблем 
– формална легална защита, съществуваща в конститу-
циите и международните закони – протекция, изискваща 
консенсус или големи мнозинства за промени.

Избирателните системи могат да се уредят да пре-
доставят стимул на политиците и на политическите 
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действия да протягат ръка през очевидните разделения 
в обществото. Но това също може да доведе до кон-
фликти.

Масовите медии могат да бъдат насърчавани да ра-
ботят въз основа на справедливи критерии. Тези крите-
рии включват:

• Представяне на всички подгрупи на обществото
• Да представят различните позиции на обще-

ството
• Да са отворени за всички
• Да подпомагат и улесняват комуникацията или 

преводите между различните групи
• Да изработят „обща култура“ за обществото

По-малките, обществени медии могат да изпълняват 
по-специална роля. Може да не се придържат към съ-
щите стандарти за справедливост. Нито да имат същото 
ниво на публична подкрепа или достъп. Те ще са просто 
независими медии, достъпни за всички и под протекци-
ята на договореностите за свободата на словото.

Това кратко скициране на медийните институции по-
казва важния принцип за поликултурната рамка. Ши-
роката общественост има задължението да превърне 
институциите в представителни за разнообразието от 
общности в самото него. Но също така би трябвало да 
насърчава и подпомага създаването на автономни ин-
ституции за тези общности: институции, които не спаз-
ват същите критерии за справедливост, защото (за раз-
лика от обществото като цяло) хората могат свободно 
да ги напуснат, когато пожелаят.

Майкъл Рабиндър Джеймс в своята книга „Deliberative 
Democracy and the Plural Polity“ (5) предлага справедлив 
критерий за оценяване на демократичните процеси: ма-
сово равенство (всеки човек има еднаква тежест на 
гласа си при гласуване), обмислено/съвещателно ра-
венство (всяка позиция се представя независимо от 
своята популярност), масова автономия (избор между 
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различните кандидати и позиции), обмислена/съвеща-
телна автономия (шанс да се изгради позиция без на-
силие и с достъп до цялата нужна информация), масово 
взаймодействие (възможност за равностойно изграж-
дане на коалиции) и обмислено/съвещателно взаимо-
действие (възможността да погледнеш на другите като 
на потенциални партньори и да разбереш техните по-
зиции). Той също така предлага системи за гласуване, 
които да окуражават хората да участват независимо от 
своята групова идентичност.

Правните, политическите и медийните протекции мо-
гат да улеснят поликултурната рамка. Но въпреки тях 
големи групи могат да получат контрол над ресурсите и 
да представят по различен начин или да премахнат ал-
тернативните гледни точки, или да ги маргинализират.

Извън институционалната протекция най-добрата за-
щита е изграждането на „съвместно общество“, в което 
хората не „гласуват“ и дори не мислят за себе си като 
за част от общност, която се съревновава с друга по-го-
ляма такава*. Това е най-добрата защита против систе-
мата от различни общини със самоуправление и в Индия 
това е основната пречка за изграждането им. Хората не 
гласуват и не живеят в една-единствена идентичност. И 
останалото общество не изисква това от тях.

Ами проблемите в самите общества? Ами ако се 
появят случаи на подтисничество и насилие в самите 
общности или общества? Кога широката общественост 
– или семейството на народите, или някой външен агент 
от какъвто и да е вид – има право да се намеси?

В най-екстремните случаи тези проблеми могат да се 
решат чрез едно просто правило, предложено от Артър 
Уаскоу в книгата му „Keeping the World Disarmed“ (1965) 
(6). Правилото е следното: намесването е разрешено, 
но по-засилена намеса изисква по-голямо съгласие и 
консенсус. Така че всяка общност може да изпрати не-
въоръжен наблюдател или изследовател, за да провери 

* Тоест премахване на конкурентния алчен принцип на пазарна-
та икономика. – Б. пр.
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до каква степен дадената страна нарушава правата на 
хората, живеещи в нея. Ако иска да изпрати повече от 
това, ще се нуждае от по-голямо единодушие, а за да 
изпрати въоръжени сили, ще се нуждае от свръхмно-
зинство.

последствия днес

Обясних по-горе, че хората не гласуват или живеят в 
една идентичност. Нито бъдещото общество, нито поли-
тическите движения би трябвало да ги карат да правят 
това. За съжаление „левите“ карат хората да го правят 
и това е грешка.

Няма такова нещо като хомогенна група или движе-
ние. Идеята за представителство в общото общество и 
изграждането на автономни пространства почти винаги 
може да бъде приложена. Критериите за единодушна и 
обща автономия, взаимност и равенство винаги могат 
да се приемат. Левите институции и действия трябва 
да оценяват и да работят спрямо тези критерии. Анти-
расисткото действие само ще спечели от множеството 
преплитащи се идентичности и елемента на избор в тях, 
а също и от избягването на грешката хората да бъдат 
молени да мислят или живеят с една идентичност.

Тази рамка води до скептицизъм относно етикета, 
който използват левите: „хората на цвета“(„people of 
color“ – популярен американски термин) или „цветно-
кожи“. „Хората на цвета“ е повърхностна идентичност, 
наложена отвън. В нея липсват елементите на обща 
история, език, опит и територия, които водят до обра-
зуването на кохерентни общности. Този етикет размива 
властовото разграничение и подтисничеството в тесни-
те си граници. Антирасистите трябва да се осланят за 
изграждането на по-здрави връзки чрез солидарност, 
чрез изграждането на кохерентни общества или обще-
ства на принципа на общи принципи и занимания. Не 
мисля, че изключването на белите ще донесе повече 
ползи, отколкото загуби. Относно расовите идентично-
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сти аз лично съм привърженик на по-точни етикети: 
чернокожи, коренните населения, източно-, западно- 
и южноазиатци, латиноамериканци и бели – те обаче 
също са обект на промяна относно границите и вътреш-
ните (класа, власт, пол) разделения.

Също така мисля, че анализът на левите относно 
„привилегиите“ е или прекалено често, или прекалено 
селективно използван. Особено поради липсата на по-
ложителни цели и политическа стратегия често среща-
но е левите да нападат хора на базата на груповата 
идентичност и привилегии. Без позитивни цели и обек-
тивни критерии, критиката въз основа на идентичността 
има потенциала да унищожи всяка група или групово 
начинание, което не е хомогенно или атомизирано. До-
като това не е аргумент, който да се пренебрегне, да 
се премълчи в лицето на неравенството и лицемерието, 
подобна атака трябва да се оцени случай по случай въз 
основа на стратегическата им ценност и въз основа на 
възможността тези атаки да доведат до позитивните 
антирасистки цели като намаляване на властовата ди-
ференциация, усилване на солидарността, разширяване 
на свободата. Много от тях се предприемат заради са-
моизявяването или заради това, че са лесно постижи-
ми. Критиците най-често не отчитат своите собствени 
привилегии. Този опит го имат много леви, които се оп-
итват да действат в активистки кръгове, особено в при-
вилигирования северноамерикански контекст. Майкъл 
Рабиндър Джеймс представя критерии, според които 
групите от малцинствата ще бъдат оправдани в полити-
ческите си борби срещу мнозинството. Мнозинството 
трябва да се провали в тестовете за всеобщо равен-
ство, взаимопомощ и автономия. Трябва да имаме това 
предвид, ако решим да се борим един срещу друг.

Материалното и политическото неравенство между 
индивидите и групите липсват в „доброто общество“, но 
културните и идентичностните различия – не. Нито раз-
делението, нито асимилацията са жизнеспособна рам-
ка за междукултурните взаимодействия. Алтернативата 

19.
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е „поликултурната“ рамка, в която мултиелементният 
състав, застъпването за идентичностите са налице и 
малцинствата са защитени не само от договорености 
(или конституционалните мерки), а чрез изграждането 
на „обща култура“. Институциите могат да оценяват чрез 
справедливи критерии, за да улеснят справедливост-
та, равенството и поликултурализма. Признаването на 
многоелементността, застъпването за идентичността и 
елемента на избор, в който всеки индивид избира иден-
тичността си, могат да спомогнат за защитата на отдел-
ните индивиди от групите, на по-малките от по-големите 
групи и на всеобщите интереси от индивидуалните.
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Стъпки в БъДеЩето

Третата стъпка е да излезеш навън. Каквото 
полезно намериш в супермаркета, можеш да го 
вземеш за бъдеща употреба, но не се застоявай 
дълго вътре, докато заразата бушува. Излез на-
вън под слънцето, небето и облаците и с тво-
ите съучастници се захвани с преоткриването, 
възстановяването и изграждането с нови сред-
ства на човечността и истинското качество 
на живот, толкова безжалостно разяждано от 
болестта, днес и тук наречена капитализъм. 
Просто и ясно, нали?
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Radical Routes: 
мрежа от радикални кооперативи

„Radical Routes“ (Великобритания) е мрежа от ра-
дикални кооперативи, чиито членове са отдадени на 
работата за позитивна социална промяна. Мрежата е 
изградена главно от жилищни кооперативи с различен 
размер (нито един не е с повече от 16 членове), някол-
ко работнически кооператива и няколко социални цен-
търа. Четири пъти годишно членовете на кооперативите 
се събират на определени срещи. Тези събития през 
уикендите имат социална функция, но също така са и 
местата, на които се вземат важните решения. Това са 
отворени срещи и всеки е добре дошъл.

Цели и принципи

Ето ни във Великобритания през 21 век, в свят, който 
не е направен от нас, но e формиран след хиляди годи-
ни експлоатация и несправедливости.

Нашият свят е оформен от силите на алчността, капи-
тализма и материализма, където максималното произ-
водство и оптималните печалби са енергично преслед-
вани, правейки живота мизерия за много и излагайки 
нас и околната среда на риск.

Системата е контролирана в основата си от бога-
тите и силните, капиталистите и бюрократите, чрез из-
ползването на много механизми като собственост над 
икономиката (правейки хората роби на работата си) и 
контрол над медиите (създавайки пасивна култура).

„Radical Routes“ е мрежа от кооперативи и индивиди, 
стремящи се да променят всичко това.

Искаме да видим свят, изграден на равенство и съ-
трудничество, където хората дават съобразно способ-
ностите си и получават съобразно нуждите си, където 
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работата е вдъхновяваща и полезна и креативността се 
насърчава, където вземането на решения е отворено за 
всички без йерархии, където околната среда се цени и 
уважава с нейните права, а не се експлоатира.

Искаме да вземем контрола над всички аспекти на 
нашия живот. Въпреки това, тъй като не сме напълно 
в позиция на контрол, ние сме принудени да правим 
компромиси, за да оцелеем.

Ние работим с целта да вземем контрол над нашите 
жилища, образование и работа чрез създаването на 
жилищни и работнически кооперативи и да си сътруд-
ничим като мрежа.

Чрез получаването на контрол над тези сфери, ние 
целим да намалим зависимостта от експлоатиращи 
структури и да изградим сигурна база, от която да се 
противопоставим на системата и да окуражим другите 
да го направят.

„Radical Routes“ се разви от идея през средата на 
80-те към вторичен кооператив, регистриран през април 
1992 г. През 1986 година на кооператива „New Education 
Housing“ бяха дадени назаем 7000 лири от поддръжни-
ци, за да издължат депозит за къща в Бирмингам.

От тази къща кооперативът „Radical Routes“ се раз-
ви чрез различни образователни събития, разпростра-
нението на информация, желанието да търсим хора с 
подобни идеи и инвестиции от поддръжници в разраст-
ващата се национална мрежа от сходни кооперативи и 
индивиди.

Формирането на вторичния кооператив осигури 
структура, с която да преследваме колективните си 
цели по-ефективно чрез промотирането и събирането 
на средства за членовете-кооперативи.

„Radical Routes“ има ограничени ресурси и осъзнава, 
че конкретната работа по горепосочените цели е само 
част от валидните действия.

Специфичните цели, които преследваме са: 
• Създаването на жилищни кооперативи за под-

слоняването на хора и проекти с горепосочените цели; 
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• Създаването на работнически кооперативи, кои-
то работят с горепосочените цели; 

• Промотирането и организирането на образова-
ние на участието чрез събития за споделяне на умения 
(и знания), събития за завземане на контрол, информа-
ционни материали и уъркшопи; 

• Увеличаването на финансите за установяване 
на контрол над ресурсите ни (собственост, технологии, 
земя...) чрез сътрудничество и икономическа свърза-
ност на кооперативите; 

• Подкрепата на подобни проекти. 
Част от дейностите, в които участват кооперативи-

те в мрежата „Radical Routes“:
• Устойчиво използване на земята – пермакулту-

ра, възстановяване на земята, възстановяване на гори, 
отглеждането и дистрибуцията на органична храна;

• Комунални жилища;
• Комунални ресурсни центрове;
• Информация – радикални книжарници, публику-

ване на списания, как да създадем кооператив;
• Работа по кампании – екологични кампании, 

права на животните, ненасилствени преки действия;
• Международен мир;
• Надомно обучение;
• Електротехническа, водопроводна и лека строи-

телна работа;
• Поддържащи услуги – счетоводство, компютърни 

услуги, обучения, работа в екип.

историята

„Radical Routes“ израсна от малка група независи-
ми кооперативи, които се развиха през 80-те. Те под-
слоняваха хора, интересуващи се от закупуването на 
земя, от която могат да стартират различни проекти, 
но които бяха безработни или с ниски доходи. Когато 
ентусиаз-мът позволяваше, бяха организирани събития 
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относно вземането на контрол над живота ни. Имаше 
семинари как да вземем контрол над жилищата и ра-
ботата ни чрез създаването на кооператив. През 1988 
г. мрежата прие името „Radical Routes“ и започна да 
провежда тримесечни срещи. През 1991 г. поехме ро-
лята на кооператив от втори ранг, което ни позволи да 
събираме инвестиции чрез национална етична инвес-
тиционна схема. Преди това всеки кооператив набира-
ше средства чрез приятели, роднини и поддръжници и 
когато бе нужно, кооперативите си заемаха пари едни 
на други. Чрез промотирането на дейностите на всич-
ки членове-кооперативи придобихме позитивно име и 
станахме по-атрактивни за различни инвеститори чрез 
разпределянето на средствата върху голям брой раз-
лични рисковани проекти, като с това намалихме риска 
от инвестиране в проект, който се проваля. В действи-
телност „Radical Routes“ никога не е загубила пари чрез 
разпаднал се проект, рекорд, който малко други могат 
да постигнат.

Ценностите и политиката на „Radical Routes“

„Radical Routes“ подкрепя идеята хората да контроли-
рат дома и работата си чрез кооперативи, но особено 
силно подкрепя РАДИКАЛНИТЕ КООПЕРАТИВИ – тези, 
които се противопоставят на капиталистическите сис-
теми на йерархия, експлоатация и парите като власт. 
Ние подкрепяме кооперативи, които се противопоста-
вят на разрушаването на околната среда, посветени на 
позитивна екологична перспектива и които подкрепят 
грасруутс съпротива срещу несправедливостите. Ние 
не сме фондация или комерсиална организация. От гру-
пите, които се включват, се очаква да са активни в 
„Radical Routes“; да допринасят с време, усилия и сред-
ства за покриването на разходите. Обемът на работа, 
очакван от групите-членове, варира според размера на 
групата – към момента е между два и три часа седмич-
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но. Работейки за „Radical Routes“, членовете помагат на 
себе си и на другите, давайки на повече хора същата 
възможност. Предимството ни от тази система на вза-
имопомощ е, че кооперативите-членове могат да оси-
гурят ефективна помощ едни на други. Много нужди и 
проблеми са общи за други групи и са разбирани като 
такива, поради което могат да бъдат решени ефективно. 
ВЗАИМОПОМОЩТА и ДОВЕРИЕТО са фундаментални в 
идеите на „Radical Routes“.

С какво „Radical Routes“ е по-различна?

„Radical Routes“ е мрежа от независими коопера-
тиви, която формира независим кооператив от втори 
ранг, т. е. кооператив на кооперативите. Всеки коопе-
ратив е собственост и е контролиран от членовете си. 
Финансирането е чрез усилията на членовете, инвести-
ции от обществото в заемни фондове, заеми от „Radical 
Routes“ и (обикновено) от Триодос Банк и/или Коопера-
тивната банка и/или „Ecology Building Society“. 

За разлика от банка, която заема пари на всеки, 
„Radical Routes“ познава своите заемополучатели. Това 
означава, че има по-малък шанс от отпускане на лош 
заем. От 1992 до 2002 г. „Radical Routes“ е заела пари 
в размер на 535 000 лири. Почти половината от тези 
заеми вече са напълно погасени успешно.

Всекидневната дейност на „Radical Routes“ е спонсо-
рирана от вноски от кооперативите-членове и от даре-
ния. Парите, инвестирани в „Rootstock“, са използвани 
за даване на заеми на членовете на мрежата, които 
са регистрирани жилищни или работнически коопера-
тиви, работещи активно за социална промяна. Всеки 
кооператив трябва да участва в дейността на „Radical 
Routes“, да участва в дейности, които са в съзвучие с 
целите и принципите на „Radical Routes“ и трябва да 
участва напълно във вземането на решения.
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как „Radical Routes“ дава заеми

За да получи заем, кооперативът-член трябва да по-
каже, че може да го изплати. Нужен е план, в който 
освен всичко друго да е показано и как ще бъде из-
платен заема. Молбите за заеми се разглеждат от фи-
нансовата група, която подготвя доклад за следващата 
среща, когато кооперативите-членове ще решат дали са 
съгласни със заема. Обикновено решенията за даване 
на заеми се вземат като всички други решения. Въ-
преки това има и „фонд за краткосрочни заеми“, който 
може да отпусне малки заеми, които бързо могат да 
бъдат върнати. Това помага на работническите коопе-
ративи да закупят ново оборудване или да се справят 
с парични трудности. 

как е организирана „Radical Routes“

По-голямата част от работата в „Radical Routes“ е 
извършвана от работните є групи, които са:

Финанси. Тази група се занимава с отчетите, дава-
нето на заеми и администрирането на инвестициите, 
вноските на кооперативите-членове и набирането на 
средства.

Секретарска група. Секретариатът поддържа и акту-
ализира списъка на членовете и основните документи. 
Той компилира и изпраща печатните материали за три-
месечните срещи на „Radical Routes“.

вътрешни комуникации. Тази група посещава заин-
тересованите кооперативи за представяне на мрежата. 
Освен това посещава съществуващите членове, за да 
наблюдава тяхното участие и/или да чуе техните при-
теснения и идеи. Групата за вътрешни комуникации ор-
ганизира бизнес частта на срещите, като се убеждава, 
че има фасилитатори и хора, водещи бележки, както и 
организира уъркшоповете. 
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публичност. Отговорностите включват: изготвянето 
на листовки и книжки; разпространението на инфор-
мация за „Radical Routes“; администрирането на уеб-
сайтовете (http://www.radicalroutes.org.uk и http://www.
rootstock.org.uk). 

Увреждания. Тази група цели да се увери, че срещи-
те на „Radical Routes“ са достъпни за всички и повиша-
ва вниманието относно въпроси, свързани с уврежда-
нията в организацията. 

Всички групи представят своята дейност пред члено-
вете на мрежата и когато е нужно, правят предложения 
в нашата политика или процедури. Всички важни реше-
ния обаче се вземат от всички членове.

Демократично вземане на решенията

Структурата на „Radical Routes“ дава възможност на 
всеки кооператив-член или индивидуален участник да 
участва във вземането на решения. Това включва ад-
министрирането на нови членове, разпределението на 
средства от заемните фондове, промяна в политиката и 
бъдещото развитие на мрежата. 

За да променят политиката, кооперативите и/или ра-
ботните групи изпращат предложения към Секретари-
ата, които да бъдат включени в дневния ред на следва-
щата среща (срещите са четири пъти годишно). 

Дневният ред се изпраща на всички няколко седми-
ци преди срещата и отразява вижданията на коопера-
тивите. 

Ако няма възражения, предложението се приема. 
Където няма консенсус, се насрочва събиране по вре-
ме на голямата среща за обсъждане на въпроса и за 
търсене на консенсус. Ако не се постигне консенсус по 
време на срещата, предложението може да се предста-
ви на следващата такава. Ако възраженията към пред-
ложението не са разрешени до третата среща, то може 
да бъде подложено на гласуване. 
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На практика такъв дълъг процес без решение рядко 
се случва, винаги се търси консенсус и обикновено се 
постига; откакто е създадена мрежата е имало само 
три гласувания.

Спешните въпроси могат да бъдат повдигнати като 
извънредни предложения по време на срещите. Реше-
нието, взето на срещата, след това се разпространява 
из кооперативите чрез записките от срещата. Коопе-
ративите имат 18 дни да възразят срещу решението 
относно извънредното предложение. 

процес на вземане на решенията

Преди тримесечната среща
Кооперативите и работните групи изпращат предло-

жения по отношение на политиката и развитието, молби 
за заеми и молби за включване в мрежата до Секре-
тариата. Те след това са разпространени сред всички 
чрез дневния ред. Кооперативите се срещат, за да об-
съдят горното и избират представител, който да изрази 
решението им на срещата. Този представител може и 
да е регионален. Ако ще бъде направено възражение на 
предложението, кооперативът, направил предложение-
то, трябва да бъде уведомен от възразяващите. 

По време на срещата
Представителите изразяват мнението на кооперати-

ва си по време на срещата. Ако не се постигне консен-
сус по съответното предложение, по-нататъшни срещи 
дискутират темата. Цели се нов консенсус. Ако само 
един кооператив възразява, предложението се приема, 
освен ако втори кооператив не възрази в рамките на 
шест седмици след срещата. Ако въпросът не се реши и 
остане за втора среща, той се приема освен ако един 
на всеки 12 кооператива (или повече) възразява. Най-
накрая ако възникнат нови възражения, предложението 
може да бъде предложено на гласуване на трета сре-
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ща. Това не важи за извънредни предложения (спешни 
предложения, променени по време на дискусиите или 
повдигнати в кратък срок по време на срещата). Те оба-
че трябва да бъдат върнати на кооперативите-членове 
за обсъждане. 

След срещата
Записките от срещата са предавани на кооперативи-

те-членове заедно с извънредните предложения. Коопе-
ративите обсъждат въпросите, които изискват решение. 
Възражения по отношение на извънредните предложе-
ния трябва да бъдат направени в рамките на 14 дни. 
Нужно е само едно възражение, за да отпадне извън-
редно предложение. 

В допълнение
Срещите включват много повече от описаното по-

горе. По-конкретно обучения и срещи по други теми. 
По-общо казано, хората се събират, за да дискутират 
по-широки въпроси в „Radical Routes“, споделят идеи и 
опит, правят нови запознанства, събират се с прияте-
ли и обикновено получават подкрепа и вдъхновение от 
хора със сходни цели. 

етични инвестиции

Етичното инвестиране е начин за спестяване и ин-
вестиране на средства извън конвенционалните банки 
и строителните предприемачи. Ако държиш парите си 
на влог в капиталистическа банка или строителна ин-
вестиционна компания, те ще бъдат използвани, за да 
се спечелят пари чрез най-печелившата възможна ин-
вестиция. Такива инвестиции могат да включват напри-
мер производството на оръжия и военна екипировка, 
производството на цигари или инвестиране в неподле-
жащ на проверка мултинационален бизнес, който има 
силата да доминира над местните и народните иконо-
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мики. Желанието да се направят пари на всяка цена 
допринася за разрушаването на природата и може да 
включва експерименти с животни. Неетичните инвести-
ции поставят печалбата преди всичко. 

Rootstock 

През 1999 година създадохме инвестиционния ко-
оператив „Rootstock“. Той е също така индустриална и 
взаимоспомагателна каса, т. е. може да кани хората да 
инвестират, както „Radical Routes Ltd“. Въпреки това, за 
разлика от „Radical Routes“, тук инвестициите приемат 
формата на дялове в „Rootstock“. Самият кооператив не 
дава пари назаем сам по себе си; той закупува дялове 
в „Radical Routes“ без право на глас, така че факти-
ческото разпределение на фондовете е под демокра-
тичния контрол на самите кооперативи и им дава въз-
можност да предприемат социално-полезни проекти. В 
крайна сметка дяловете на „Rootstock“ дават по-голяма 
гъвкавост на инвеститорите и по-големи ползи за ко-
оперативите. Инвестирайки в „Rootstock“, вие може да 
подкрепите кооперативни начинания много конкретно. 
Вместо често да показват по-малък размер на провали-
те от конвенционалните бизнеси, кооперативите често 
са дискриминирани от банки, когато кандидатстват за 
заеми. Мрежата „Radical Routes“ е изградила връзки 
със симпатизиращи є банки и други заемодатели и е 
създала заемен фонд. Най-често това се използва за 
„заеми отгоре“ за купуване на оборудване. Въпреки че 
„Radical Routes“ може да осигури едва 20% или 30% 
от покупната цена, тази вноска често е от съществено 
значение, за да може проектът да се задвижи. Фондът 
е особено успешен. „Rootstock“ придвижва този успех 
още една крачка напред, осигурявайки на инвестито-
рите и поддръжниците тяхна собствена социална ин-
вестиционна каса, която е движена на кооперативни 
принципи. 
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Услуги за членовете на мрежата

В допълнение към събирането на средства за члено-
ве на мрежата, „Radical Routes“ развива гама от допъл-
нителни услуги и дейности. 

Събития относно вземането на контрол над живота 
ни. Периодично се провеждат курсове през уикендите 
за осигуряване на практическа информация как да съз-
дадем кооператив, както и за други начини за самоов-
ластяване и самоуправление. 

обучения. Провеждат се обучения за ефективна ра-
бота на кооперативи. Те могат да включват теми като 
фасилитиране/подпомагане, решаване на конфликти и 
ефективно вземане на решения. Някои подобни обуче-
ния се провеждат на тримесечните срещи. Утвърдените 
кооперативи са щастливи да предадат информация и 
опит едни на други и на нови групи. 

Социална подкрепа. Чрез свързване по време на 
срещите и чрез посещаване на други групи в мрежата 
ние можем да научим повече за това какво правят ко-
оперативите. Това ни дава по-добра възможност да си 
помогнем и да се подкрепим едни други и да достигнем, 
развием и разпространим полезни познания. 

регистрация и легална помощ. Кооперативите мо-
гат да бъдат регистрирани чрез „Radical Routes“ бързо 
и по-евтино, отколкото през други агенции. Осигурена 
е правна помощ, област, в която „Radical Routes“ има 
значителни знания и публикуваме брошури как да съз-
дадем жилищни и работнически кооперативи. 

Съвети. Чрез голямата ни мрежа и публичност мо-
жем да отговорим на много запитвания от хора, желае-
щи да започнат жилищен кооператив. Мрежата „Radical 
Routes“ е източник на съвети за хора, търсещи жизне-
способни социални алтернативи. 
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включване в мрежата „Radical Routes“

За да се включи в „Radical Routes“ една група, тряб-
ва да е кооператив. Тя трябва да е съгласна с целите, 
принципите и политиките на мрежата и да е съгласна да 
извършва своята част от работата (обикновено включ-
вайки се в някоя от работните групи). Групите-членове 
трябва също така да участват в дейностите, които са 
в съзвучие с целите и принципите на „Radical Routes“, 
с индивидуални членове, работещи поне почасово по 
тези начинания.

В заключение, кооперативите-членове на „Radical 
Routes“ са съгласни на общ стандарт на живот, който 
лимитира индивидуалните максимални разполагаеми 
средства. Тези политики са важни, тъй като насърчават 
по-структурирано коопериране и помагат на хората да 
работят заедно на обща база. Взаимопомощта е изло-
жена на опасност от провал, ако не се съблюдават об-
щите стандарти. Солидарността се гради на избягване 
на големи неравенства. 

още информация

регистриране на кооператив
Catalyst Collective Ltd 1 Gladstone Terrace, Lewes 

Road, Brighton, BN2 3LB. 01273 672186 catalyst@co-op.
org; http://www.eco-action.org/catalyst

Rootstock Ltd 
50 Whateley Road, Handsworth, Birmingham, B21 9JD 

0870 458 1132 http://www.rootstock.org.uk
основни запитвания и публикации
Radical Routes, 16 Sholebroke Avenue, Leeds, LS7 3HB 

0113 262 9365. info@radicalroutes.org.uk
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Джесика азулая

The NewStandard: пареконското 
работно място е възможно

ПарЕконското работно място е възможно. Вече имам 
опит с такова и сега вярвам, че можем да победим ка-
питализма.

Йерархично изграденото работно място е коварна 
институция. То е един мощен механизъм, посредством 
който капитализмът налага и нормализира някои от 
най-погрешните си ценности: той се осланя на конку-
ренцията. Поощрява диктаторството и сервилността. 
Възнаграждава работниците спрямо раса, сексуална 
ориентация, образование, производственост, възраст, 
подчинимост и способността им да „възпроизвеждат 
системата“. То е опасно за индивидуалното овластяване 
и демокрацията и все пак е приветствано от повечето 
организации за социална промяна. Трябва да бъде раз-
рушено.

Теорията на Икономиката на участието (ПарЕкон) 
предвижда структура за създаването на нов вид работ-
но място в днешните пазарни икономики. Тя ни показва 
как да организираме работата си около различен набор 
от ценности: справедливост, солидарност, демокрация 
и разнообразие.

За разлика от някои аспекти от ПарЕконската ви-
зия, които може би изглеждат далечни и футуристични, 
моделът за работното място може до голяма степен да 
бъде осъществен веднага. Казвам го с увереност, защо-
то съм го правила.

За четири години аз, заедно с няколко колеги, се пот-
рудихме в едно основано на ПарЕкон работно място, 
където издавахме всекидневно новинарска публикация, 

20.
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наречена The NewStandard. TNS, както го наричахме, 
беше 100 процента финансирано от читатели и с иде-
ална цел. То следваше най-високите етични стандарти 
в новинарската индустрия и беше фокусирано върху 
гледните точки на хората, които в най-голяма степен 
са засегнати от текущите събития и правителствената и 
корпоративната политика.

Проектът ни беше почти идеална лаборатория за Пар-
Екон. В своята кулминация, когато участваха шестима 
от нас, работехме от четири различни места, което пре-
върна комуникацията в предизвикателство. Работехме 
изтощително дълго, за да догоним крайните срокове за 
публикуването, оставяйки малко време и енергия за ос-
таналите аспекти от нашата организация. Финансовото 
напрежение върху новинарските и алтернативните ме-
дийни индустрии изблъскаха издателството ни на ръба 
на финансовата пропаст.

И все пак това ни се видя богата среда, в която 
да отблъснем йерархията. Използвайки ПарЕконските 
основи – балансирани работни комплекси, съучастното 
взимане на решения, възнаграждаване спрямо поло-
жени усилия и жертви – бяхме способни да експери-
ментираме, изобретяваме отново и отново, докато не 
намерихме начини на опериране, които бяха все по-
ефективни и честни.

Структурата на работното място, която създадохме 
за себе си, се различаваше от всяка друга ПарЕконска 
организация, за която бяхме чували. Наблягането на 
ПарЕкон върху разнообразието, самоуправлението и 
солидарността позволи на всеки един от нас да вземе 
участие в усъвършенстването на нашата организация и 
да помогне тя да проработи за всеки поотделно и за 
всички заедно. Ето как тази вълнуваща икономическа 
визия беше приложена на практика от Меган Тейди, 
Шрийма Мехта, Катерин Комп, Брайън Доминик, Брен-
дан Койн, Мишеле Шен, Симон Барибо и мен.
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Сбор от всякакви дейности

Има много начини за въвеждането на балансираните 
работни комплекси. Някои групи имат задачи, които са 
на ротационен принцип, давайки на всеки възможност 
да върши дадени задачи. Знам за поне една организа-
ция, която се е опитала да добави скала за овластя-
ване към всяка скучна работа. В TNS нямахме време 
да извършим особено научна работа по този въпрос и 
също така имахме нужда всеки от екипа да работи над 
нещата, в които е добър.

Разделихме работата си на четири категории: мени-
джърска, работа по съдържанието, административна и 
нещо, което наричахме „конмин“. Ако всички работехме 
на едно физическо място, щеше да има и категория, 
свързана с почистването и поддръжката, но тъй като 
всеки работеше от дома си, разхвърляността на перс-
пективното ни работно място не беше обща грижа.

Мениджърската категория обхващаше работата, 
свързана с вземането на решения. Тя включваше посе-
щаването на срещите на колектива, участие в мейл-дис-
кусии, дейности в комитетите за вземане на решения 
и други форми на координация и мениджмънт, които 
изискваха вземане на решения по отношение на поли-
тиките.

Категорията, свързана с работата по съдържанието, 
включваше задачи, свързани със създаването и публи-
куването: писане на репортажи, редактиране, разрабо-
тване на уебсайта и други. Тъй като тази работа стана 
публичното лице на организацията ни и изискваше ви-
соко ниво на умения, ние я смятахме за много овлас-
тяваща.

Административната работа включваше повечето от 
задачите „зад сцената“: счетоводство, отговарянето 
на мейли, даването на техническа помощ на посети-
телите на уебсайта, отварянето на конвенционалната 
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поща, разговори по телефона, копи-пейст на текстове 
или компютърен код, водене на бележки от срещите и 
други.

„Конмин“ категорията беше нещо, което създадохме, 
за да обхванем задачите, които бяха по-малко желани 
от повечето работа по съдържанието, но по-овластява-
щи от административната. Това не беше една от ори-
гиналните ни категории, но я създадохме от необходи-
мост да признаем, че някои задачи носят овластяване 
със себе си, но все пак са досадни. Тази категория 
включваше дейности като писане на текстове за съби-
тията за набиране на средства, проверката на факти и 
оформянето на нюзлетъра за членовете ни.

Когато разделихме работата, се опитахме да сме си-
гурни, че всеки от екипа има горе-долу еднакъв брой ча-
сове от всяка категория работа. Не винаги се оказваше 
равен, но се опитахме да се справим с неравенствата, 
като сменяхме работните места на ротационен прин-
цип, когато беше възможно, и като възлагахме нови 
или временни задачи в зависимост от това кой има по-
малко от определен тип работа. Също така периодично 
се проверявахме сами, като следяхме кой колко време 
е прекарал над каква работа.

Някои аспекти на работите ни бяха доста сходни. На-
пример участието в срещите на колектива и мейл-дис-
кусиите бяха част от балансираните работни комплекси 
на всички. Също така се сменяхме като модератори и 
водещи бележки на срещите.

Останалата част от работния ни ден беше доста спе-
циализирана. Моят балансиран работен комплекс през 
последната година на публикуване включваше редактор-
ска работа (категорията по съдържанието) и временни 
задачи по писане (категорията по съдържанието). Бях 
един от основните проверители на факти („конмин“), 
координатор по статиите (мениджърска категория) и 
счетоводител (административна категория). Също така 
публикувах съдържание на уебсайта почти всяка сутрин 
(административна категория).
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Работният комплекс на Брайън Доминик включваше 
разработване на уебсайта (съдържание), редактиране 
(съдържание) и писането/редактирането на кратки но-
винарски бюлетини (съдържание). Той също така пуб-
ликуваше съдържание на уебсайта (административна), 
отговаряше по телефона и на писма (административна), 
извършваше поддръжка на сайта (административна) и 
осигуряваше техническа помощ (административна). Той 
координираше секцията ни „В другите новини“ (мени-
джърска).

Друг сътрудник, Меган Теди, прекарваше повечето си 
време в писане на статии (съдържание), както и в ре-
дактиране (съдържание). Тя беше част от комитетите по 
събиране на средства/промоции и отчетност (и двете 
смес от мениджърска и „конмин“ категории). Тя мена-
жираше и всички мейли от членове (административна). 
Повечето от другите „менажиращи репортери“ като Ме-
ган имаха подобни работни комплекси.

организирана анархия

В TNS не само един беше отговорен; всички бяха 
отговорни. Но ние не взимахме решенията изолирано, 
което щеше да доведе до хаос. Вместо това развихме 
сложна структура, за да улесним бързото взимане на 
групови решения, самоуправлението и отговорността. 
Това се основаваше върху формална политика, която 
нарекохме „Процесът на съпричастното взимане на ре-
шения“.

Целта на процеса на вземане на решения беше да 
обвърже всички участници така, че да представи разно-
образни гледища и мнения и да достигне до най-широко 
съгласувания или приет изход. Колкото по-голямо беше 
влиянието, което едно решение би имало над организа-
цията, толкова по-голяма съгласуваност беше нужна.

Ние достигахме до решения, използвайки различни 
демократични методи, включително консенсус и гласу-
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ване. Когато дадено решение имаше голямо влияние 
над организацията, ние изисквахме консенсус, което 
за нас значеше, че всеки от нас активно приема ре-
шението. Също така ограничихме обстоятелствата, при 
които членове на екипа могат да блокират консенсуса, 
до тези, в които даден човек от екипа смяташе, че ре-
шението беше радикално отклонение от мисията или 
ключовите ценности на организацията или пък решени-
ето щеше да постави морална дилема, неприемлива за 
блокиращия.

Когато въздействието върху организацията бе по-
малко и не беше в сферата на морала или основните 
ценности, избирахме метода на гласуване. Понякога 
използвахме простото мнозинство (4 от 6 гласа напри-
мер), а понякога изисквахме супермнозинство (5 от 6 
гласа).

Без значение кой метод се използваше, процес на 
дискутиране винаги предшестваше решението, така че 
хората от екипа подкрепяха, задаваха въпроси, проме-
няха предложения или изразяваха несъгласие. Несъг-
ласието винаги се записваше в бележките от срещите, 
дори и когато несъгласните в крайна сметка приемаха 
резултата.

За да отговаряме по-добре на принципите на Пар-
Екон, понякога също така използвахме други, по-неор-
тодоксални методи, свързани с консенсуса и гласува-
нето.

Един такъв метод нарекохме „пропорционален при-
нос“. Използвахме го, за да отчетем различното въз-
действие, което дадено решение можеше да има върху 
един или повече хора от колектива. Когато използва-
хме метод с гласуване, като просто или квалифицирано 
мнозинство, индивидуалните хора от екипа имаха до-
пълнителен глас, базиращ се на това доколко решение-
то има влияние над тях.

Когато използвахме пропорционалния принос при 
консенсуса, човек, който щеше да бъде непропорци-
онално засегнат/а от решението, можеше да блокира 
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консенсуса, дори и решението да не представляваше 
отклоняване от мисията на организацията или морална 
дилема.

Друг неортодоксален метод, който използвахме, 
беше наречен „пропорционален резултат“. Този метод 
бе създаден така, че да засили разнообразието от ре-
зултати при вземане на решения. Например използ-
вахме пропорционалния резултат, за да решим кои от 
няколко възможни нови функции да добавим на сайта 
ни. Всеки от нас подреждаше възможностите от най-
предпочитана до най-малко предпочитана, събирахме 
резултатите за всяка функция и след това въвеждахме 
първите три по резултат функции.

Гласуването, базирано на „пропорционален изход“, 
беше безценно, когато търсехме „най-доброто“ реше-
ние, вместо да се опитаме да определим правилните и 
грешните пътища за развитие. Често използвахме този 
метод, когато решавахме колко да купим или изразхо-
дим от нещо. Вместо да се опитаме да постигнем мно-
зинствена подкрепа за специфично число, всеки/всяка 
от нас предлагаше число, осреднявахме предложенията 
и след това използвахме осредненото като наше край-
но решение.

Този партиципаторен процес за вземане на решения 
може би звучи малко сложен, но с течение на времето 
стана доста интуитивен. За повечето всекидневни реше-
ния стигахме до единодушия доста лесно, дори когато 
можеше да се използва гласуване. За повечето от нас 
се оказа лесно да се постигнат компромиси и да не сме 
зависими от собствените си предпочитания, тъй като 
никой не искаше да стои на срещи повече от необходи-
мото. Хората от колектива трябваше да са се съгласили 
с процеса по вземане на решения, преди да се включат 
и по-опитните помагаха на по-новите хора от колектива 
да се ориентират в процеса, докато свикнат.

Говорейки за срещи, имахме доста такива. Имахме 
кратки сутрешни срещи (около 20 минути) в повечето 
дни, за да решим кои истории ще преследва TNS. тези 
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срещи се провеждаха по едно и също време всяка су-
трин и се осъществяваха чрез свободна система за 
онлайн конференции. Други всекидневни решения се 
вземаха по мейл, незабавни съобщения или понякога 
чрез спешни конферентни връзки.

Решенията, които не можеха да бъдат взети с тези 
методи или изискваха по-дълги дискусии, бяха запазва-
ни за седмичните ни срещи, които отново се провеж-
даха чрез конферентни обаждания. Те продължаваха 
около един до два часа. Модерирането на тези срещи 
се минаваше през всеки/всяка от колектива. Модера-
торът/ката също така беше отговорен/на за комплек-
товането на дневния ред и изпращането му до всички 
навреме. Воденето на бележки на тези срещи също 
беше на ротационен принцип.

Също така провеждахме срещи на борда няколко 
пъти годишно. За тях всеки пътуваше до едно място за 
„уединение“, което включваше серия от срещи за два 
или три дни. Когато беше възможно, оставяхме голе-
мите организационни решения за тези дискусии „лице 
в лице“. Задачата по изготвяне на дневен ред за тези 
„уединения“ също беше на ротационен принцип.

Преди да си помислите, че работното място TNS е 
утопично, нека ви уверя, че имахме проблеми. Понякога 
хората обичайно пропускаха крайните си срокове. По-
някога членове на колектива нарушаваха политиките. 
Понякога злоупотребяваха с власт. В крайна сметка ос-
ъзнахме, че ни трябва начин да се държим едни други 
отговорни за подобни нарушения.

Основната цел на нашия процес по отговорност, раз-
работен за няколко месеца, беше (1) да осигури честен 
и бърз начин за справяне с проблематично поведение, 
(2) да се фокусираме върху възстановяването, а не вър-
ху наказанието, (3) да осигурим на хората от колектива 
подкрепата или ресурсите, от които имаха нужда, за 
да променят поведението си, (4) да позволим на тези, 
които престъпват принципите, да признаят грешките си 
и самоуправляват корекциите.



313

Всеки/всяка от колектива можеше да помоли за сре-
ща по отношение на отговорността за друг човек от 
колектива. По време на срещата проблемното поведе-
ние се описваше детайлно и се изброяваха негативните 
влияния върху индивиди или организацията. Членовете 
на екипа след това решаваха дали нарушението е леко, 
средно или тежко. Тежестта на нарушенията определя-
ше какви средства хората ще имат на свое разположе-
ние.

За леки нарушения членовете на колектива можеха 
да помолят провинилия/та се да напише „писмо за при-
знание“ към останалите, в което да обясни проблема-
тичното си поведение и да се извини за него. За средни 
нарушения имаше няколко възможности, включително 
нарушителят да бъде помолен да изготви свой план за 
корекции, предлагайки начини за корекции (като допъл-
нителна работа, за да компенсира допълнителната ра-
бота, която е създал/а на друг/а), колективни корекции 
(като да препрочете журналистическите указания или 
да прочете наръчника за определената област, която е 
объркал/а).

В случай на злоупотреба с власт за вземане на 
решение или други форми на овластяване колективът 
можеше временно да размести балансирания работен 
комплекс на нарушителя, за да добави повече рутинна 
работа и по-малко редакторска или мениджърска.

За най-тежките нарушения колективът можеше да 
реши да отнеме правото на вземане на решение спе-
цифично в областта на нарушението. Колективът също 
така можеше да реши да „понижи“ статута на провини-
лия/та се от пълноправен член на колектива обратно на 
член на колектива на изпитателен срок. Това беше теж-
ка стъпка, която би прекратила злоупотребата с власт 
на нарушителя за период от шест месеца, в края на 
който всички останали хора от колектива трябваше да 
достигнат до консенсус за връщането на пълноправно-
то членство.
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възнаграждение за усилия и жертви

Всички целодневни членове на колектива на The 
NewStandart получаваха същите заплати, независимо 
от старшинството. Въпреки че започнахме със запла-
ти под формата на обещано „дялово участие“, в края 
плащахме по 21 600 щатски долара на година*, доста-
тъчна заплата за нормален живот в повечето градове, 
от които работехме. Освен това осигурявахме здравна 
осигуровка и 11 дни платен отпуск.

Политиката ни по отношение на болничните беше 
по-малко традиционна. Искахме да отчетем, че някои 
хора се разболяват по-често или имат повече семейни 
спешни случаи от други, без вината да е тяхна. И така, 
дадохме на всеки/всяка три лични дни, които да могат 
да използват в случай на болест или личен спешен 
случай. След това създадохме колективен „буркан“, в 
който сложихме по четири дни за всеки/всяка. (Напри-
мер когато бяхме шест човека, имаше 24 дни в буркана 
в началото на всяка година.) Всеки/всяка можеше да 
използва дни от буркана, ако свършат личните дни. Но 
ако дните в буркана свършат (което никога не се слу-
чи), всеки/всяка, който/която е използвал/а повече от 
четири дни от буркана, може да се наложи да изплаща 
дните обратно. Това означаваше просто, че някои от 
дните, които са ползвали, може да се превърнат от 
платени в неплатени.

Резултатът от тази практика беше, че нямаха моти-
ви да взимат повече от необходимите им дни, защото 
знаеха, че оставащите в буркана дни щяха да помог-
нат на други хора от колектива. Членовете на екипа 
също така знаеха, че ако използват повече от седем 
дни, можеше да се наложи да ги връщат, ако бурканът 
остане празен. Тази практика помогна да се насърчи 
солидарността между членовете на колектива, както и 
приспособяването към разнообразните нужди.
* 1800 долара месечно! – Б. пр.
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Освен на хората на пълен работен ден, TNS пла-
щаше и на дузина журналисти на свободна практика 
през годините. Знаехме, че изготвянето на система за 
заплащане на репортери, базирайки се на усилията и 
жертвите, щеше да бъде трудно, но все пак опитахме. 
Мисля, че стигнахме доста близо до идеалната цел.

Направихме списък с различните видове работа, 
свързани с писането на новинарски статии и след това 
им дадохме доларова стойност. Например провежда-
нето на пълно интервю с източник беше оценено на 
20 долара, докато четенето на документ (като съде-
бен протокол или научно изследване) беше 10 долара. 
Свързването с източник за коментар беше пет долара. 
Имаше базов хонорар за всички статии, върху който 
бяха добавяни специфични типове хонорари.

Създадохме онлайн система, така че след публику-
ването на статия, журналистът/ката можеше да се ото-
ризира в уебсайта ни и да попълни фактура. Тя/той из-
брояваше всички проведени интервюта, обаждания за 
коментари, изчетени документи и т. н. Тя/той можеше 
да отбележи и всички допълнителни усилия, вложени 
в статията. Например понякога журналистите трябва-
ше да изчитат документи от по стотици страници или 
понякога източниците бяха особено трудни за интервю-
иране. Когато фактурата беше попълнена, редакторът/
ката є/му я преглеждаше и изчисляваше съответните 
суми. Редакторът/ката можеше да добави бонус за чис-
то копие (което спестяваше работно време на другите), 
бързо справяне с материала (което изискваше жертви) 
или други допълнителни усилия.

капиталистическият кръстопът

Много хора смятат, че нашият не-за-печалба, спон-
сориран от читателите модел е убил TNS. Аз мисля, 
че е по-точно да се каже, че капитализмът уби TNS. 
Стратегията ни за набиране на средства, която беше да 
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молим читателите да даряват малка сума всеки месец, 
се доказа като успешна в много отношения. На читател 
ние събрахме огромна сума, много повече, отколкото 
бихме могли, ако продавахме очите на читателите си 
на рекламодатели.

Основният ни проблем с финансирането беше, че ни-
кога не събрахме достатъчно читатели. Вярвам в това, 
защото модел за правене на новини включваше тонове 
упорита работа и етика, а се съревновавахме в дви-
жена от алчността пазарна среда, която в общи линии 
възнаграждаваше точно обратното.

Настрана от финансирането, най-голямото предиз-
викателство, пред което се изправихме като колектив, 
беше наемането. Американската образователна систе-
ма и капиталистическа икономика не подготвя хората 
да работят на ПарЕконско работно място. Имахме нуж-
да от хора, които са опитни журналисти, но са готови 
да работят за малко пари, докато влагат допълнител-
ни усилия за нашите високи стандарти. Ние също така 
имахме нужда от хора, които са готови и способни да 
приемат предизвикателствата на управлението на боре-
ща се организация с идеална цел, но и имат желание 
да споделят тази сила колективно. Открихме, че мно-
го опитни журналисти не винаги имаха желанието да 
менажират организация или ентусиазма за колективно 
вземане на решения. А хората с ентусиазъм за нашите 
ценности на работното място често нямаха уменията за 
писане или редактиране, които изисквахме. На всичко 
отгоре почти всички можеха да си намерят по-добре 
платена работа другаде.

За тези от нас, които в крайна сметка работиха в 
TNS, това беше променящо живота преживяване. Тези, 
които дори и не бяха чували за ПарЕкон, преди да се 
присъединят към екипа, бързо се адаптираха към него и 
станаха „поклонници“. Онези неща, които направиха на-
емането трудно, направиха работата в TNS възнаграж-
даваща. Всеки от нас имаше възможността да се научи 
и да порасте в много различни насоки едновременно 
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и да развие различни аспекти от професионалния си 
живот. Въпреки че нашето приключение не продължи 
вечно, четиригодишният опит, който създадохме за себе 
си, и примерът, който дадохме на онези, които се свър-
заха с нас, все още отеква.

Открихме, че ПарЕконското работно място е вдъхно-
вяваща институция. Вярвам, че то може да бъде силен 
механизъм, чрез който едно движение за радикална 
икономическа промяна може да улесни и нормализира 
своите най-жизнени ценности: справедливост, солидар-
ност, самоуправление и разнообразие. То насърчава 
индивидуалното овластяване и демокрацията и въпреки 
това е отхвърляно от повечето институции за социална 
промяна. Те не го виждат като заплаха за капитали-
зма, а като заплаха за вътрешното им статукво. Но ако 
трябва сега да се превърнем в това, което искаме да 
видим в едно по-добро общество, съпротивата срещу 
истинската справедливост и демокрация на работното 
място трябва да отстъпи и трябва да се приложат не-
йерархичните работни места.

Сайт на „The NewStandard“: http://newstandardnews.
net

Джесика Азулая е съосновател на „The NewStandard”, 
прогресивен новинарски сайт, базиран на принципите 
на ПарЕкон. През последните четири години работи в 
балансиран работен комплекс в колективно-управлявана 
среда, изживявайки ПарЕкон на практика.
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изикиъл адамовски

асамблеите в аржентина
Изложение, представено на Третия световен социален 

форум (ССФ) в Порто Алегре, януари 2003

ФЕНОМЕНЪТ НА СЪВЕТИТЕ в Аржентина е много 
сложен. Всеки съвет е отделен свят, затова ще започна 
с обща информация относно движението, за да говоря 
после за опита ми като участник в народния съвет Сид 
Кампеадор в град Буенос Айрес.

Накратко може да се каже, че съветите са обеди-
нения на кварталните жители, които разискват и ре-
шават политически въпроси по хоризонтален начин, 
без разграничаване между управляващи и управлявани 
или между представляващи и представлявани. Съветите 
възникват като движение малко след бунта от 19-и и 
20-и декември 2001 г. Повече от 150 съвета се образу-
ваха спонтанно в Буенос Айрес и още други в Кордоба, 
Розарио, Мендоса, Санта Фе и т. н. Моят съвет пример-
но се създаде по призива на Ромина, млада жена на 
26 години, нямаща никакъв предварителен политически 
опит, която прекара почти седмица да раздава листов-
ки, канещи на първото събрание.

Съветите са почти изобретение в аржентинската по-
литическа култура, която традиционно е много автори-
тарна. Единственият предхождащ ги подобен феномен 
бяха съветите на пикетерос (1) появили се към 1996 
г. Но това беше доста далечен феномен за мнозин-
ството измежду нас, нямали никога отношения с тях, 
нито информация относно начина им да се организират. 
Връзката се осъществи чак впоследствие и тогава раз-
брахме, че и те използват метода на съветите. Следо-
вателно, когато започнахме да се събираме с хората от 
квартала, нямахме никакъв опит.
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Какво накара жителите да се обединяват в съве-
ти? (2) Смятам, че в началото това, което ги подтикна, 
беше чувството за изоставеност, фактът, че се озовават 
сами – изключени не само в икономически план, но и 
в политически. Това е интуиция, почти инстинкт: когато 
има сериозни проблеми и толкова безпорядък, трябва 
да се обединиш с другите, за да се изслушате и решите 
какво трябва да се прави. В нашия съвет първите месе-
ци бяха почти катарзис. И сега, когато мисля за това, 
първите съвети на пикетерос се появяват също от тази 
изоставеност. Първото пикетеро движение в Кутралко, 
изцяло зависимо от петролната индустрия селище в Па-
тагония, се роди след приватизацията на държавната 
компания за петрола. След приватизацията бе решено 
да се прекъсне производството в Кутралко, обричайки 
цялото село на изчезване. Тогава жителите, пред лип-
сата на отговори от страна на държавата, обединени 
в съвет, започнаха да блокират пътя. И те положиха 
началото на едно от най-силните в света движения на 
безработни.

В началото ние, членовете на съветите, бяхме обе-
динени само от позива „Que se vayan todos!“ [Да се 
разкарат всичките!]. Това беше лозунгът на бунта от 
19-и и 20-и декември. Този лозунг изразява разочаро-
ванието от политическа система, напълно откъсната от 
народната воля. Две години по-рано беше победата на 
Съюза, на теория – прогресивна коалиция, противопос-
тавена на неолибералните политики, прилагани от Кар-
лос Менем в продължение на десет години. Отначало 
Съюзът вдъхваше надежда на много хора. Но тя бързо 
се изпари поради прилагането на същите неолиберални 
политики, провеждани под ръководството на Доминго 
Кавало, който вече беше министър на икономиката под 
правителството на Менем. Корупцията на държавните 
чиновници остана много голяма, не само на правител-
ствено равнище, но и в парламента, и във върховния 
съд. Синдикатите в Аржентина също са напълно корум-
пирани и разобличени. Именно в този контекст се срути 
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представителната система. По време на изборите, не-
посредствено последвали бунта, бяха достигнати огро-
мни равнища на въздържание и на отказ от гласуването 
и това в страна, където гласуването е задължително. 
Сдружаването в съвети е компенсацията на „Que se 
vayan todos!“: то съдържа в себе си желание за самос-
тоятелно справяне с проблемите, без да се чака това 
да направят представителите. Отначало ни обединява-
ше единствено това.

Населението в съветите е безкрайно разнообразно. 
Има хора на всякакви възрасти и двата пола са пред-
ставени по равно. Има хора с и без минал политически 
и синдикален опит. Има партийни активисти и хора, 
които не се доверяват на партиите. Някои имат висше 
образование, други нямат. Що се отнася до социалния 
произход, в нашия съвет примерно беше представена 
главно средната класа и мисля, че в повечето случаи 
положението беше подобно. По-късно вече се присъе-
диниха и повече жители от социално по-ощетена среда. 
Това разнообразие също е нещо съвсем ново в аржен-
тинската политическа култура.

Какво правят съветите? Дейностите, които развиват, 
са най-разнообразни: от тези, които засягат квартала, 
до политически действия на национално ниво. Най-чес-
то водените от съветите дейности са груповите покупки 
с цел да се понижи цената на стоките, както и различни 
културни дейности, почти винаги с политическо съдър-
жание: прожектиране на филми, обществени разисква-
ния, лекции на различни теми и пр. Много от дейностите 
на съветите имаха за цел да счупят класовите бариери, 
които ни разделят. Примерно съветите редовно органи-
зираха срещи и общи мероприятия с лос пикетерос, с 
хората, събиращи картони за вторични суровини и с ра-
ботниците от „възвърнатите“ фабрики. Многобройни съ-
вети организираха също обществени кухни за бедните и 
бездомните. Най-чисто политическите действия включ-
ваха борбата срещу повишаването на цените, срещу 
правителството и срещу висшия съд, срещу репресията, 
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срещу някои предприятия и т. н., чрез манифестации и 
различни преки действия. Една точка, която заслужава 
да бъде подчертана, е, че към месец юни 2002 г., съве-
тите си възвърнаха цял куп сгради. Редица съвети оку-
пираха нелегално изоставени сгради, за да учредят в 
тях културни центрове, обществени кухни и дори имаше 
един съвет, който си „възвърна“ изоставена болница и 
я пусна отново в действие с помощта на професиона-
листи и доброволци. Друг съвет завзе празна сграда на 
три етажа, която принадлежеше на една фалирала бан-
ка. Връзката на съветите с другите социални движения 
е много тясна: действията на солидарност (изразена в 
един от любимите ни лозунги: „Атаката срещу един от 
нас е атака срещу всички ни!“) са непрестанни и това 
взима голяма част от нашата енергия. В момента дви-
жението на съветите се организира за активен бойкот 
на идните избори. Примерно нашият съвет възнамерява 
да импулсира действие на масово гражданско непод-
чинение.

Като цяло всички съвети споделят леви идеи или 
поне прогресивни. В частност моето събрание в мно-
зинството си е антикапиталистическо и много от дру-
гите също.

Мнозина очакваха съветите да бъдат преходен фе-
номен и аз също го вярвах. Но повече от година по-
късно ние продължаваме да съществуваме. Участието 
на хората спадна леко, но повечето от съветите про-
дължават да работят много интензивно. Числеността на 
съветите варира между 70 и 80 човека за най-големите 
и между 15 и 20 човека за най-малките. Неотдавнашно 
преброяване от един вестник сочи, че има над 220 съ-
вета, функциониращи в цялата страна.

равносметка за една година дейност

Личната ми равносметка за една година интензив-
на работа в моя съвет е изключително положителна: 

21.



322

чувствам, че това промени живота ми завинаги. Като 
движение преминахме през процес на изключително 
политическо въведение. Още си спомням като на живо 
началните трудности, когато се касаеше за нещо тол-
кова просто, като да се изслушваме взаимно. Имаше 
даже сдърпвания за използването на мегафона: малко 
хора имаха търпение да изчакват реда си, за да се из-
кажат. Това беше първото политическо изживяване за 
много от участниците в съветите. Едно от най-вълнува-
щите неща е да видиш как понастоящем вече огромен 
брой хора са добили стабилен политически опит и се 
чувстват достатъчно сигурни в себе си, за да разискват 
наравно с опитните дейци по най-различни въпроси.

Но може би най-важното от съветите е, че даже и 
като нищожно малцинство от населението, ние допри-
насяме за изграждането на нова политическа култура в 
Аржентина и „отучването“ от политическата култура, в 
чийто дух ни възпитават. Преди година примерно никой 
не говореше за „хоризонталност“ – дума, която днес е 
основна в политическия ни речник. Членовете на съве-
тите защитават тази организационна форма – без упра-
вляващи и без управлявани, – сякаш това е най-скъпото 
им съкровище.

Мисля, че в момента представляваме една необи-
чайна „развръзка“ в нашата страна по отношение на 
представителната политика и на държавата. „Измъква-
ме“ се от държавата, дезертираме изборната политика 
и се стараем да строим по периферията на държавата 
и против нея. Добър пример представлява действител-
ният автономен социален център, който отвори нашият 
съвет, в сградата, която окупирахме в центъра на Буе-
нос Айрес. Там бяхме установили социални отношения 
от нов вид, които не са основани нито на правилата на 
пазара, нито на държавните правила. Там строим всеки 
ден един малък свят, уреден от нашите собствени пра-
вила, основани върху равенството, свободата и соли-
дарността. Но винаги, очевидно, отварянето на такива 
автономни пространства означава да се поставиш в по-
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зиция на противоречие спрямо държавата и богаташи-
те. Не е възможно „да се измъкнеш“ без проблеми и да 
се оттеглиш удобно в тези пространства, защото чрез 
автономното ни съществуване представляваме заплаха, 
която властта не може да търпи. Богаташите зависят 
от нас, те живеят от нашата работа и от нашето твор-
чество и затова не могат да ни позволят да живеем по 
автономен начин, да учредяваме собствените си прос-
транства със собствени правила. Ние нямаме нужда от 
тях, но за сметка на това, те имат нужда от нас и ето 
защо противоречието е нещо неминуемо, даже и да не 
го търсим открито. Да се върнем на примера за нашия 
съвет: около месец, след като окупирахме сградата, по-
лицията обискира и призова девет от нашите другари 
и сега ще ни съдят за „узурпиране“. Ищецът е банка-
та „Комафи“, която парламентарни и журналистически 
разследвания подозират в пране на пари, в принадлеж-
ност към „златната мафия“ и в корупция на чиновници. 
Казват, че истинският є собственик бил самия Емилио 
Плюсера, един от главните шефове на последната во-
енна диктатура.

Борбата на съвета срещу колоса на корупцията ми 
изглежда много силен символ за съпротивата на под-
тиснатите – от нашата страна – срещу агресията на 
капитализма. В лицето на банката Комафи има кон-
центрация на икономическата експлоатация, на дър-
жавните корупция и тероризъм, най-големите бедствия 
за страната ни през последните десетилетия. Другата 
важна промяна, която изживяваме в момента, е един 
постоянен и крайно увлекателен процес на разискване 
на различията, типичен за разнообразието, което ни 
характеризира. Хоризонталните срещи между равно-
правни индивиди ни задължават да се изслушваме и 
да се зачитаме взаимно, да признаваме валидността 
на гледните точки и на нуждите на другите. Никой в 
съвета не може да претендира, че притежава Истината 
или че познава правилния път повече от другите. Съве-
тите не функционират, ако се тръгва от предпоставката, 
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че не трябва да се зачитат другите или да се уеднак-
вят критериите ни, зачерквайки различията. Напротив, 
всекидневното ни съжителство стимулира процеса на 
взаимно „заразяване“. Бих искал да ви дам примери за 
тези всекидневни разисквания на различията в съве-
та. Първият засяга обсъждане, което проведохме през 
първите седмици след основаването ни и се отнася до 
нашата идентичност като участници в съвета.

„Трябва да сме единни; всички сме аржентинци, това 
е важното“, повтаряше Клаудия, жителка на квартала 
без политическо минало. „Не това е важното – є отго-
варяха жители, борещи се в левите партии: – Главното 
е да знаем дали сме, или не сме на страната на работ-
ниците.“ Разискването се нажежи и Клаудия се намеси: 
„Нашият съсед Франциско, който току-що каза много 
интересни неща, е уругваец. Това прави ли го по-малко 
член на съвета?“. Този ден разбрахме, че ни обединява 
нещо много по-важно от някаква националност.

Спомням си една друга история на взаимно „заразя-
ване“ в деня, когато организирахме среща с лесбо-гей 
колективи. След два часа дискусии Раул стана и каза: 
„На 75 години съм и моето образование е от друга 
епоха; но днес си давам сметка, че тези момичета и 
момчета също са хора като всички и че нямаме право 
да ги дискриминираме.“ Случи се така, че Родриго, на 
19 години, участник в една от гей групите, които ни 
бяха на посещение, живееше също в нашия квартал. От 
този ден нататък той започна да участва в съвета. След 
едногодишна работа в лоното на нашия съвет смятам, 
че това е политиката, която най-добре се адаптира към 
характерното за съвременното ни общество разнообра-
зие. Това е място, където разнообразието може да се 
развие и най-вече да засили борбите ни. Съветите са 
места за среща и тяхното функциониране може да ни 
помага да организираме различията си, без да е необ-
ходимо да ставаме еднородни. Това е коренно различ-
но от политиката на традиционната левица, за която 
многообразието е преди всичко препятствие за преодо-
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ляване. Политиката на традиционната левица цели ви-
наги да хомогенизира, да уеднакви и да централизира, 
да снабди социалното движение с „глас“, „с програма“ 
и „с партия“. В съветите, напротив, многообразието на 
гласовете прави по-силен всеки един от тях.

И това ме води до друга от важните промени, кои-
то – според мен – носят съветите в политическата ни 
култура. В съветите строим един друг свят посредством 
нашите практики. Често ни критикуват за липсата на 
„програма“ или на политическо „съдържание“, или на 
ясна „насока“. В началото левите партии ни „подмятаха“ 
обширни програми, карайки ни да ги приемем, а ние, 
без съвсем ясно да знаем защо, ги отхвърляхме. Сега 
смятам, че това е, защото бяхме разбрали, че съветите 
очевидно имат собствена „програма“, даже и да не е 
ясно изразена като такава. В тяхната програма, тяхното 
управление, тяхното съдържание, в тяхната форма и на-
чин на хоризонтално функциониране, в автономното им 
взимане на решения, съветите са първообраз на света, 
който искаме да построим. Те не се стремят към нов 
свят: те са нов свят сами по себе си. „Програмата“ на 
съветите е да създадат свят по свой образ и подобие, 
свят на съвети, в които всеки да има възможността да 
се събира с равните си, да решава как иска да жи-
вее и да бъде деец на собствения си живот. Да стро-
им и умножаваме пространствата на автономия, тоест 
пространствата, където да можем да живеем според 
собствените си правила: това е неявната „програма“ 
на събранията. И ето защо няма нужда да „чакаме“ 
идването на Революция: революцията е в това, което 
правим всеки ден.

проблеми и слабости 
на движението на съветите

Постиженията и успехите на съветите все пак не пре-
махнаха всички проблеми. Например съжителството с 
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политическите партии беше и си остава трънлива тема. 
Левите партии играха двойнствена роля в съветите. 
От една страна активистите им участваха и работиха 
усърдно, но от друга те попречиха на разрастването им 
по няколко начина. Доста често срещана форма беше 
чисто и просто манипулацията, т. е. използването на съ-
ветите за политическото облагодетелстване на партии-
те им, служейки си включително и с лъжата. Но даже и 
искрените им борци – има и такива, и те са много, – без 
да искат, също нанасяха понякога щети на съветите, по-
неже често прекъсваха процеса на изслушване, който 
е сърцето на съвета. Прекъсват процеса на обсъждане 
на различията именно понеже мислят, че притежават 
„програмата“ или „истината“ за „революционния път“. 
Те не се интересуват нито от разискванията с другите, 
нито да ги зачитат, а само да убеждават, да вербуват 
за каузата. „Ако ми служиш, си приятел; ако ли пък 
не, си враг и трябва да те разкарам.“ Това поведение, 
което често изглежда като постоянна враждебност, от-
блъсна много членове от съветите. Също така понякога 
партиите опитват пряко или непряко да ни лишат от 
възможността да взимаме собствените си политически 
решения. Често смятат събранията просто за „фронт на 
масите“, където жителите правят първите си стъпки в 
политиката; но и предполагат, че после „най-добрите“ 
ще трябва да влязат в партиите, които да разполагат с 
генерално пълномощно за установяването на „полити-
ческо управление“. Всичко това създава постоянен въ-
трешен климат на подозрение и враждебност помежду 
ни, който се явява доста изморителен. Няколко съвета 
излязоха от тази ситуация по следните два начина: ня-
кои решиха да не приемат партийни борци на заседа-
нията си, докато други бяха изцяло вербувани от дадена 
партия. В случая на нашия съвет независими членове 
съжителстват с хора от повече от пет различни партии, 
въпреки че съжителството далеч не е лесно.

Друга слабост на движението на съветите е, че още 
не е намерило начин да координира ефикасно действи-
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ята си. Но бих желал да подхвана наново този проблем 
в следващото изказване. За приключване на днешното 
изложение държа да изразя като хипотеза: вярвам, че 
движението на съветите е част от нов глобален цикъл 
на борби за еманципация. Вярвам, че съветите споде-
лят много от характеристиките на други нови движения, 
изникващи в цял свят и по мое усмотрение, основани 
върху разнообразието, автономията, хоризонталността 
и тактиките на пряко действие.

БеЛеЖки

1. Los piqueteros са безработни аржентинци, при-
лагащи между другото и тактиката на блокирането на 
пътните артерии като средство за борба, откъдето идва 
и името им – el piquete е блокадата; виж статията за 
актуалните базови борби в Аржентина. 

2. Бел. ред.: Относно съветите в Русия и събитията 
около 1917 г. виж Рудолф Рокер, „Съветите, предадени 
от болшевиките“ (неиздавана до момента на български) 
или Октомври 1917, видян от Пьотр Аршинов – Руската 
безвластническа революция: http://bulgaria.indymedia.
org/article/5016
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мари тригона

ФаСиНпат (Завод без шеф): 
аржентинският опит

със самоуправлението

Работниците от аржентинския завод за теракота „За-
нон“, обединени в колектива ФАСИНПАТ, спечелиха през 
август 2009 г. важна победа – фабриката им принадлежи 
вече съвсем законно. Районният съд реши да конфиску-
ва предприятието и предаде собствеността му в ръцете 
на работническия колектив. От 2001 година работниците 
от завода „Занон“ се борят за законовото признаване 
на работническия контрол върху най-голямата фабрика 
за теракота в Латинска Америка. За да разберем какво 
доведе до това, долу е представен откъс от книгата 
„Реална утопия – партиципаторно общество за 21 век“ 
(Real Utopia: Participatory Society for the 21st Century).

Предлагаме важна промяна в начина, по който фа-
бриката работи. Създадохме нови социални взаимоот-
ношения в предприятието. Изградихме тесни връзки с 
университети, профсъюзи и организации на безработни 
работници. „Занон“ не е изолиран случай или лудост, а 
е нещо реално изпробвано от група работници. Много 
хора говорят за „Занон“ като за лаборатория, експе-
риментираща с работническите стремежи. След пет 
години това вече не е лаборатория – показваме иконо-
мическа алтернатива на капиталистическия модел.

Алехандро Кирога – работник в „Занон“.
Аржентинските управлявани от работниците фабрики 

са пример за работниците от цял свят, че служителите 
могат да водят бизнеса много по-добре без шефове и 
собственици. Този нов феномен – работниците да завла-
дяват работните си места – започва през 2000 г. През 
последните години в цялата страна хиляди предприятия 
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са затворени и милиони работници остават на улицата. 
Този случай е показателен, че има път към еманципи-
рано общество без експлоатация, какъвто показва и 
споменатата по-горе книга. 

Като най-голямата окупирана фабрика в Аржентина, 
при това още от 2001 г., теракотената фабрика в „За-
нон“, намираща се в патагонската провинция Неукуен, 
дава препитание на 470 работника. Освен че заедно с 
останалите около 180 предприятия тя дава работа на 
10 000 служителя, занонският случай предефинира и 
основите на производствените процеси – без работни-
ци шефовете не могат да въртят бизнес, а без босове 
работниците могат да работят даже по-добре. Тези пре-
цеденти са принудени да съществуват вътре в капи-
талистическата система и показват възможността за 
нова работна култура. 

През 2001 г. собствениците на „Занон“ решават да го 
затворят и да уволнят работниците, без да им заплатят 
просрочените с месеци заплати, нито пък обезщетения, 
като начало на това дава стачката през 2000 г. Собстве-
никът Луиш „Занон“ с дългове от над 75 млн. долара 
към държавни и частни кредитори, масово започва да 
уволнява и най-накрая затваря фабриката през 2001г. 
През октомври същата година работниците обявяват, 
че предприятието е под техен контрол. Те лагеруват из-
вън завода четири месеца подред и частично блокират 
магистралата, водеща към областния център Неукуен. 
В това време съдът постановява, че работниците могат 
да продадат останалата на склад стока. След като тя 
свършва на 2 март 2002 г., работническият съвет реша-
ва да започне производство без собственика.

Легалност срещу легитимност

По такъв начин заводът работи почти четири години 
без каквито и да е проблеми със закона. Вземайки под 
свой контрол изоставеното предприятие и започвайки и 
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произвеждайки без легално право, работниците поста-
вят под съмнение самата логика на частната собстве-
ност. Те започват да задават помежду си въпроса кое 
е легитимно – правото на работниците да защитават 
препитанието си или правото на собственика на частна 
собственост, придобита за сметката на държавни суб-
сидии и потта на работниците. Използването на преки 
политически действия и разбиването на концепцията 
за частна собственост са ключът към получаването на 
законност на статута на окупираните предприятия под 
лозунга „Окупирай, съпротивлявай се, произвеждай“. 
На въпроса защо членовете на общността трябва да за-
щитават „Занон“, работникът с над 25 годишен стаж във 
фабриката Раул Келерман отговаря – „Защото фабрика-
та принадлежи на хората и си защитаваме работата“.

Оттогава работниците постоянно искат от съда „За-
нон“ да бъде национализирана под работнически кон-
трол. Същевременно те паралелно се борят и за за-
конно признание на колектива ФАСИНПАТ („Завод без 
собственик“). Работниците извършват безброй полити-
чески действия за притискане на съдилищата за лега-
лизирането на кооперациите от този тип.

Като част от самоуправлението, работниците са се 
организирали да защитават завода си. Самозащитата 
срещу атаки е опорен камък на радикализацията и про-
изводството в „Занон“. Отговорът на правителството е 
силов и включва различни тактики за разпръсването 
им, включително пет пъти с полицейска сила. На 8 ап-
рил 2003 г., по време на най-скорошния опит за раз-
пръсване на стачката, над  5000 жители на Неукуен 
излизат да защитават завода. През март 2005 г. група 
от четирима напада и отвлича съпругата на работник от 
„Занон“. Те я натикват в зелен форд фалкон, същият мо-
дел кола, ползван от агентите на аржентинските сили 
за сигурност за отвличане на политически противници 
по време на диктатурата, напомнящи за смразяващите 
нарушения на човешките права от страна на армията 
тогава. Те я изтезават, порязват лицето, ръцете и гърди-
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те є. Работническият съвет заявява при всяка възмож-
ност, че ще използват легитимните си права да защита-
ват себе си и предприятието на всяка цена.

През октомври същата година ФАСИНПАТ печели съ-
дебния процес, принуждавайки районните съдилища да 
признаят правата на кооперацията да владее завода в 
продължение на една година. Когато октомври 2006 г. 
приближава заедно с крайната дата, работническото 
събрание решава да предприеме мерки. На 20 октом-
ви 2006 г. работниците печелят продължителна съдебна 
битка за ФАСИНПАТ, придобивайки завода за още три 
години. 

Аржентинската работническа класа отпразнува вре-
менната победа на работниците от „Занон“. Вече ле-
гален, ФАСИНПАТ може да се концентрира върху пла-
ниране на производствения процес, подобряване на 
работните условия и развиването на обществени проек-
ти. Като част от честванията кооперацията кани работ-
ници от цялата страна да посетят „Занон“ и да научат 
как може те също да работят без шефове. Работниче-
ското събрание решава, че вече може да учи другите на 
самоуправление от натрупания петгодишен опит.

работническото самоуправление

Думата „самоуправление“ е най-близката по значение 
до испанската концепция „auto-gestión“, означаваща, че 
общността сама взема решения, особено тези, отнася-
щи се до планирането и мениджмънта. Работниците от 
„Занон“ вкарват в употреба система за организиране на 
работата по такъв начин, че всички да могат да участ-
ват във вземането на всички решения. Работническото 
самоуправление в Аржентина поставя основите, така 
че бъдещото поколение да може да обърне логиката 
на капитализма, произвеждайки за общностите, а не в 
името на печалбата и експлоатирането на работниците. 
„Занон“ е част от движението на самоуправляващите се 
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предприятия, които използват демократични алтернати-
ви и принципа на работническото самоопределяне.

Аржентинските предприятия, в които работниците 
управляват, са разнообразни, всяко със свой легален 
статут и начин за организиране на производството. В 
повечето случаи работниците завладяват фирми, изо-
ставени или затворени от техните собственици по време 
на финансовата криза през 2001 г. Обикновено собстве-
ниците спират производството, спират изплащането на 
заплатите и обявяват фалит. Решението на работниците 
да управляват предприятията е продиктувано от нуж-
дата, като затова не е нужна идеология. Ясният мотив 
за защита на препитанието води до завземането на 
фабриките и продължаване на производството без ше-
фове и собственици.

Всичко това става на фона на растящата безработи-
ца, ненамесата на държавата и срива на индустрията. 
Аржентинците минават през незапомнена икономиче-
ска криза от декември 2001 г насам. Безработицата 
е рекордна – над 20% безработни и 40% не могат да 
намерят адекватна работа. Аржентина – един от индус-
триалните гиганти на Латинска Америка, се бори за из-
хранването на населението си през 2001–2002 г., когато 
53% от населението е под прага на бедността. През 
2006 г. безработицата е 12,5%, като 5,2 млн души не мо-
гат да свържат двата края.

Създаване на нови социални отношения 
в условията на самоуправление

Още с началото на производството без собственици 
и шефове, взаимоотношенията вътре в „Занон“ са сме-
нени радикално – вече няма йерархия, отчуждение и 
експлоатация. Преди овладяването на фабриката, про-
изводството в „Занон“ цели увеличаването на печалба-
та, намаляването колкото се може повече на надници-
те, спестявания чрез пренебрегване на безопасността 
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на работниците и потискането им. Това прави възможни 
високи производствени нива, докато съвсем малко ра-
ботници работят в цеховете.

Това коренно се променя чрез организирания проф-
съюз и овладяването на фабриката, където взаимоот-
ношенията са очовечени и е създадена нова култура на 
приятелство. Матето (чай, традиционна напитка в тези 
региони) и комедорът (столовата) стават крайъгълният 
камък в създаването на новите взаимоотношения. Едно 
от първите решения на работническото събрание е да 
разреши пиенето на мате по време на работа. Матето е 
основна част от аржентинската култура, топла напитка, 
изготвена и споделяна сред група хора. Работниците 
коментират, че пиенето на мате не е забавило работата 
им, а даже напротив – питието свързва колегите, които 
на по чашка обсъждат проблемите на фабриката за 
решаване. 

Преди работническото овладяване на фабриката има 
около 25-30 инцидента месечно и един смъртен случай 
годишно (14 общо). Оттогава инцидентите в завода са 
намалени до минимум, само с няколко малки инциден-
та. „Като имаш собственик, все се безпокоиш и си под 
напрежение. Без шеф работиш по-добре, поемаш по-
вече отговорност съзнателно“, е коментарът на един 
работник.

организация и синдикати

Предишното управление изолира работниците един 
от друг, задължавайки служителите да носят различен 
цвят униформи според цеха им. Например носещите 
синьо не могат да общуват с бежовите. Служителите не 
могат да говорят помежду си свободно в столовата или 
да влизат във фабриката през входовете на „другите“. 
Разделението служи като метод за контрол, предотвра-
тяващ създаването на организации, работещи срещу 
интересите на компанията.
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Карлос Виламонте участва в профсъюз, организи-
ран тайно в края на 90-те години. „Беше сложно да се 
изгради отново вътрешното единство във фабриката, 
защото трябваше да го правим скришом. Компанията 
имаше много потискаща система. Не трябваше да те 
виждат в чужд сектор, да говориш с другите работници 
или даже да ходиш до тоалетната свободно. Често се 
случваше да общуваме чрез размяната на бележки под 
масата в стола или да се промъкваме по секторите и да 
уговаряме тайни явки. Намирахме начини да избегнем 
контрола на шефа и на мениджмънта.“ Заводският фут-
болен отбор се превръща в инструмент за общуване. 
Между тренировките, игрите и турнирите работниците 
успяват да оформят стратегията как да изградят пред-
ставителство на работниците.

Съпротивата им не започва с превземането на фа-
бриката през 2001 г. Работническото движение печели 
вътрешнофабричния вот в края на 1998 г., измествайки 
стария профсъюзен делегат, оплетен в мрежата на бю-
рокрацията и работодателите. През 2000 г. вече раз-
расналото се движение печели изборите с преднина 
от три към едно. Скоро след това съветът на Неукуен-
ския профсъюз на керамичните работници гласува нова 
структура, която преоткрива принципите на демокраци-
ята.

Много работници отбелязват, че усилията при тайно-
то изграждане на профсъюза в края на 90-те, им дават 
опит при изграждането на организацията, с която зав-
земат фабриката под работнически контрол. Омар Ви-
лабланка сочи важността на организирането на проф-
съюзи по време на среща на трудовите организации от 
окръг Буенос Айрес през 2006 г. „Занон“ е такъв днес, 
защото работниците възстановиха профсъюза. Ако не 
бяхме успели, „Занон“ днес нямаше да бъде под ра-
ботнически контрол. Занонските работници се учиха от 
дейността му и от опита на работниците в другите фа-
брики.

Смъртта на 22-годишния работник Даниел Ферас 
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през 2000 г. води до важен профсъюзен конфликт. Ком-
панията няма медицинска сестра или линейка подръка 
и Ферас умира поради липса на спешна медицинска 
помощ. Работниците спират работа за осем дни и така 
заставят компанията да набави линейка. Скоро след 
превземането на фабриката, работниците отпечатват 
възпоменателни плочки на Ферас, приятел, загинал 
заради експлоататорските условия в предприятието. 
Те висят на няколко места в завода, напомняйки на 
служителите за това, от което успяват да избягат чрез 
собствени действия и организиране. 

В есето „Освобождението на работниците и инсти-
туции за самоуправление“ (1) Том Вецел казва, че „Ако 
искаме да създадем общество, в което хората сами да 
контролират живота си, където работниците управля-
ват работните си места, самоуправлението трябва да 
прерасне в такова в по-големите организации на тру-
дещите се.“ Опитът, придобит при борбата за изграж-
дането на профсъюз преди овладяването на фабриката, 
създава прецедент за колективно самоуправление на 
борба срещу капиталистическото общество и им дава 
да разберат, че могат сами да управляват труда си. В 
този случай самоуправлението вътре в профсъюза води 
до самоуправлението на големия завод.

Неукуенският керамичен профсъюз продължава да 
бъде основен инструмент на ФАСИНПАТ, въпреки че е 
изграден от още три компании, продължаващи да имат 
собственик и да работят капиталистически. Съюзът гла-
сува през 2008 г. нови решения, определени от занон-
ския вестник Nuestra Lucha като революционни. Според 
тях представителите на съюза получават същите пари 
като обикновените работници, а решенията се взимат 
от общото събрание,

Демократични взаимоотношения

Карлос Сааведра, работник в „Занон“ с повече от 
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10 години стаж в глазиращия цех, заявява, че всички 
работници в предприятието са равни. „Решенията се 
взимат само от събранието, като единствена власт в 
предприятието. Това не е като при старата управленска 
система с мениджъри, профсъюзни лидери или делега-
ти, които сами да решават какво да правят.“ В „Занон“ 
всички работници получават еднаква заплата, с изклю-
чение на малка разлика по стаж, но стаж, базиран на 
това колко време се е борил срещу стария шеф, дали е 
бил уволняван, участвал ли е в стачки и окупации. 

Работниците от „Занон“ си имат своя политика при 
наемането на нови хора. Днес предприятието има 473 
работника, като повече от 230 са били назначени след 
като предприятието минава под работнически контрол. 
Тогава са наемани уволнени в миналото работници от 
фабриката. По-късно работни места се предоставят и 
на грасруутс активисти от организации на безработни 
(пикетерос).

Работниците от „Занон“ са въвели система за ко-
ординиране на производството и другите функции на 
завода. Всеки цех формира своя комисия. Всяка ко-
мисия излъчва координатор на ротационен принцип. 
Координаторът информира за проблемите, новините и 
конфликтите в цеха пред събранието на координатори-
те. После координаторът рапортува пред своето цехово 
представителство. Самите работници имат свои събра-
ния веднъж седмично по смяна. Фабриката има също и 
общо събрание всеки месец, по време на което произ-
водството временно спира.

Всеки месец координаторът – счетоводител изнася 
доклад за състоянието на компанията. По време на съ-
бранието работниците решават как да използват печал-
бата. Веднъж те решават да я изплатят като бонус за 
работниците, след като преизпълняват квотата за ме-
сеца, надхвърляйки очакванията. Друг път гласуват за 
наемането на нови 15 работника. Самото назначаване 
се решава според нуждите на семейството, отношени-
ето спрямо борбата и опита в самата работа. Има и 
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предложение работниците да се въртят по различните 
сектори на мениджмънта, за да получат повече опит. 

С приемането на демократични практики в предпри-
ятието много работници откриват, че малките събира-
ния са по-ефективни за изразяването на специфични 
проблеми и на доброволчески предложения.

междуполови взаимотношения

Жените в „Занон“ създават „Женско представител-
ство“ (Comision de Mujeres de Zanon) през 2004 г. след 
национален конгрес на тема „Пол и равенство“ в край-
брежния град Мар дел Плата. Те започват да печатат 
брошура, разпространявана сред всичките 470 работ-
ника. В скорошно издание е поместено интервю с г-жа 
Ривера, в което тя разказва историята си на работеща 
жена. „Чудесно е, че жените в „Занон“ се организираме 
и правим нещо за себе си.“

Целта на женската организация е създаването на 
собствено място за срещи на жените за обсъждане на 
предразсъдъците в сексистското общество. Много от 
жените във ФАСИНПАТ имат тройната роля на работ-
нички, майки и активистки. Много работнички казват, 
че женското представителство служи за място, където 
се обсъждат трудностите, пред които се изправя една 
жена на работното си място, дори и когато фабриката 
няма собственик. 

Комисията също така предлага решения относно раз-
личните проблеми в завода, свързани с политиката или 
с производството. Един от проблемите, които още не са 
решени, е нуждата от забавачка за децата, не само за 
майките, но и за другите работници, много от които са 
също и бащи. Жените организират мероприятия, като 
раздаването на керамични календарчета в центъра на 
града, срещи с жени от социални движения и коорди-
ниране на общи действия по време на честването на 
международния ден срещу насилието спрямо жените 

22.
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– 25 ноември, когато правят форум на тема „Домашно 
насилие“. 

Да изучиш производството наново

След завземането на фабриката там не остават нито 
мениджъри, нито професионалисти. На работниците им 
се налага да научат отначало производствените про-
цеси, но също така и традиционно административни 
задължения като продажбите, счетоводството и пла-
нирането. Работниците от „Занон“ работят с адвокати, 
счетоводители и други доверени професионалисти, кои-
то обаче не вземат решения. Работническото събрание 
гласува по техническите въпроси. Специалистите дават 
знания на работниците в „Занон“, но все още се усеща 
липсата на умения в тези области.

През юни 2006 г., предприятието произвежда над 410 
хил. кв. м теракота, рекорд за фабриката, откакто е под 
работнически контрол. „Съблюдаването на качеството 
е отговорност за всички работници – казва производ-
ственият координатор Франсиско Мурильо, работещ за 
„Занон“ от 15 години. – Заводът е конкурентоспособен 
на вътрешния пазар, който е в подем. Предприятието 
за теракота е сред най-големите и модерни в Латинска 
Америка. Докато предишният собственик Луиш Занон 
изнасяше 80% от продукцията, сега ФАСИНПАТ пласира 
евтини и висококачествени продукти на местния и на-
ционалния пазар.

С времето на прекупвачите им става ясно, че занон-
ските работници изработват евтини и висококачествени 
продукти на пазар, където по-голямата част от продук-
цията е за износ. Самите работници споделят, че са 
стъпили на пазара, отървали са се от прекупвачи. В 
момента ФАСИНПАТ изпълнява всичките си сделки. За 
разлика от другите заводи „Занон“ си има свой шоурум, 
където местните купуват теракота на заводски цени. 
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овластяване (Capacitación)

Самоуправлението включва равното разделяне на 
ръчния и на интелектуалния труд между участниците в 
кооперацията. Заводското събрание се опитва да въ-
веде ротационна система за задачите, изискващи раз-
личен вид труд. Покрай ръководенето на работата и 
воденето на съдебни дела, дългосрочното планиране и 
обучаването на кадрите често минават на заден план. 
Все пак, с растящо производство, занонската коопера-
ция бавно върви към въвеждането на програми за обу-
чение. Взето е решение всеки работник да има достъп 
до обучение и образование. 

Някои от работниците във ФАСИНПАТ участват в ня-
колко образователни инициативи, включително и библи-
отека. Събранието ще гласува за направата на заводска 
библиотека за 470-те работника. Книгите ще са техни-
чески, исторически и т. н. Библиотеката ще е и място 
за кръжоци за развитието на писателски и ораторски 
умения. Много работници настояват за общи обучения с 
Неукуенския държавен университет. В момента ФАСИН-
ПАТ има добри отношения и с Техническия и Икономи-
ческия факултети на Държавния университет в Буенос 
Айрес. 

Една от мечтите на Хорхе Бермудес, инженер в 
предприятието, е всеки работник да може да учи. „Най-
прекрасно ще е всички другари да могат да се въртят 
в различните позиции във фабриката, да бъдат обучени 
и да съберат опит в техническата професия.“ Той доба-
вя, че работниците поемат ангажимента да подобрят 
фабриката не за собствена облага. „Един от плюсовете 
на работническия контрол и еднаквите заплати е, че ра-
ботниците, които приемат професионални задължения, 
сами взимат това решение, за да научат нещо ново, а 
не да се стремят към по-високи постове и заплати.“

Колективът на „Занон“ се е изправял пред предиз-
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викателства, за да увеличи политическото участие на 
всички работници във взимането на решения и улични 
действия. В някои случаи нови работници и дори по-
възрастни са проявявали интерес да участват в поли-
тическите дейности извън работно време. Обучението е 
особено значимо, защото благодарение на него новите 
служители опознават работното си място, историята на 
работническото самоуправление и колко е важно сами 
да контролират собственото си бъдеще. Обучението ще 
увеличи сплотеността и отговорността.

Образователните инициативи биха помогнали за ус-
покояването на страха и нежеланието за участие при 
взимането на решения в предприятието. Споделянето 
на знания и развиването на умения биха помогнали да 
се избегне зависимостта от определени хора, така че 
всеки служител да стане ефикасен носител на социал-
на промяна.

комуникиране

Заводът е взел мерки за подсигуряването на работ-
ническия контрол над всеки аспект на предприятието, 
особено връзките с външния свят. Работническото съ-
брание гласува създаването на пресгрупа, съставена от 
малка група работници, които да вършат комуникацион-
на дейност, от информиране на локалните и национал-
ни медии за политически действия за защита на работ-
ническия контрол над фабриката за керамика „Занон“, 
до участието в обществени прояви и за информиране 
на работниците за новините в предприятието. Преско-
мисията е прераснала от малка група пресаташета до 
умел политически клон на предприятието, излъчващ ра-
диопрограми, издаващ вестници и видеоклипове.

„Нуестра Луча“, вестникът на „Занон“, фокусиран 
върху класовата борба, започва да излиза през 2002 г. 
Вестникът е с осемхиляден тираж месечно и е важен 
момент в координирането на работническата борба на 
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национално ниво. Той престава да излиза през 2006 г., 
поради намаляване на тиража и дезорганизация. Въпре-
ки това пресгрупата на ФАСИНПАТ предприема редица 
нови проекти с насока към работници и общество.

ФАСИНПАТ излъчва две седмични едночасови радио-
програми с новини от завода, локални новини и рок-
музика по местни радиостанции, които имат редовни 
слушатели. Полагат се усилия за телевизионна програ-
ма, в която работниците да снимат и редактират своите 
истории, без да има нужда за това да се разчита на 
външна помощ за създаването на документални филми. 
Филмовата компания „Групо Алавио“ помага на пред-
приятието да изгради свое монтажно студио. Няколко 
работника създават рекламни клипове за местните ТВ 
канали за рок-концертите, които заводът често органи-
зира. Работниците от предприятието снимат концерта 
на Рата Бланка, изнесен в заводското складово хале с 
повече от 15 000 посетители. Работническото събрание 
решава да издаде 500 ДВД-та с концерта за разпро-
страняване сред работници и местни жители.

И най-важното – прескомисията подпомага общува-
нето в самата фабрика. Новините се разпростират сред 
колектива, информират ги за промените в юридическия 
статут на предприятието, за положението в цеховете, 
печалбите и новини от координиращите представите-
ли. Въпреки това комуникацията може да се подобрява 
още. По време на събранията някои работници спорят 
дали трябва да се отделят средства за разширяването 
на пресгрупата. Усвояването на нови умения като пра-
венето на филми и писането са важна част от развити-
ето на ФАСИНПАТ. Често груповото гледане на клипове, 
както и тяхното изготвяне, е инструмент за създаването 
на нови трудови взаимоотношения. 

производство за общността

Освен на производството на теракота, фабриката се 
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е посветила и на даряването на керамика на общината, 
строежа на домове за работниците, плащане на учени-
чески екскурзии и правенето на учебни помагала. По 
време на интервю с Омар Вилябланка той е прекъснат 
от позвъняването на учител за посещение на учени-
ци във фабриката. „Ние сме отворени към общество-
то. Даваме на децата да разберат какво е фабричното 
производство и как се създава друг тип общество. В 
пресофиса на завода са налепени ръчно изрисувани 
от ученици благодарствени плакати. За тях посещени-
ето в „Занон“ е интересно преживяване.“ Вилябланка 
споменава, че учениците често задават много въпроси. 
„Първият въпрос, който задават, е: „А къде е шефът?“ 
Така също популяризираме идеята, защото често деца-
та разказват по-късно за посещението във фабриката 
на своите родители по време на вечеря.

През 2006 г. работниците от „Занон“ построяват дом 
на семейство, загубило своя по време на пожар. Работ-
ниците с жар настояват за решение на проблемите на 
работническото семейство в нужда. Самият квартал пък 
има само църква. Няма асфалтирани улици, газопровод 
или болница. Събранието на работниците решава да 
построят дома наново, заключвайки, че работниците 
сами трябва да решават проблемите си, без намесата 
на държавата и партиите, защото самото правителство 
не иска да премахне социалните неравенства.

„Занон“ организира рок концерти и театрални по-
становки, отворени за обществото. Мероприятията са 
ефективни за увеличаването на подкрепата към завзе-
тото предприятие. Те привличат и вниманието на ме-
диите, които също така споменават за принципите на 
колективните заводи. През септември 2006 г. повече от 
15 000 фена и симпатизанти на каузата посещават кон-
церт с участието на хеви-метъл ветераните Рата Бланка 
в складовото хале на „Занон“. 470-те работника органи-
зират цялото събитие – построяват сцената, разлепят 
плакати и продават евтини билети. 

Една от причините за успеха на „Занон“ е запозна-
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ването на обществото с работническата борба. Според 
Виля Бланка нещо много по-голямо от фабриката е из-
ложено на риск. „Първо са заплашени нашите работ-
ни места, второ – обществено полезната работа, която 
вършим, нямаше да е възможна. Също така ще загубим 
опита си, придобит през петте години, който е ценен за 
работниците по света и у нас. 

При входа на фабриката група студенти по изкуство 
сътворяват мозайка от счупени плочки, на която е из-
образена историята на борбата в „Занон“. Тя започва 
с мъже и жени, събрали се около голям котел, къкрещ 
над огъня. По време на обсадата на фабриката съседи, 
ученици и други работници демонстрират солидарност, 
давайки пари и храна. Затворниците от затвора близо 
до фабриката даряват дажбите си на работниците. Со-
циални организации като „Майките от Пласа де Майо“ 
проявяват солидарност, като част от жените (някои от 
които на повече от 70 години) обявяват, че ще защита-
ват фабриката с цената на живота си. 

„Занон“ формира широка мрежа за солидарност 
сред местните обществени групи, борещите се за сво-
бода работници и окупираните на национално и меж-
дународно равнище предприятия. За разлика от този 
тип заводи в Буенос Айрес и други големи градове, 
точно малкият размер на Неукуен дава предимство на 
„Занон“ да изгради такава мрежа. Също така социал-
ните движения в областта нарастват в последно време, 
особено след финансовата криза, ударила Аржентина 
през 2001 г. Протести на ученици, учители, държавни 
служители, безработни и други срещат враждебност от 
Народното неукуенско движение (ННД), управляващата 
дясна партия в областта. „Занон“ е също така и трън в 
очите на правителството. Областният управител Хорхе 
Собич се опитва да затвори завода на няколко пъти, но 
общественият отпор проваля плановете му.
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връзки с други окупирани фабрики

Кооперативът на „Занон“, с официално име ФАСИН-
ПАТ, действа като самостоятелен автономен субект, но 
е също така и част от Керамичния съюз в Неукуен. 
„Занон“ е единствената окупирана фабрика, която на-
стоява за легално установяване статута на керамичния 
завод под контрола на работниците. ФАСИНПАТ не са 
част от най-голямата група на окупирани предприятия 
НДОП (Национално движение на окупираните предпри-
ятия). Над 40 фирми, ръководени от работници, сред 
които хотел „Бауен“, печатница „Чилаверт“, спа хотел 
„Писманта“, фабрика за пакетиране на месо „Ла Фо-
реста“, дърводелница „Мадерера Кордоба“ и фабриката 
за трактори „Занейо“ – принадлежат към НДОП. Перо-
нисткото НДОП, водено от Едуардо Маруа, е особено 
ефективно при създаването на законна тактика за оку-
пираните фабрики. „Занон“ редовно съгласува дейност-
та си с възстановените предприятия към НДОП.

Хотел „Бауен“, „Чилаверт“ и „Занон“ са работили за-
едно в една коалиция за национален експроприацио-
нен закон. Правителството е предложило краткосрочни 
решения, временно предоставяне правото на собстве-
ност на работници, които са възстановили работните си 
места. Това правно разрешение обикновено се дава за 
период от две до пет години. Точен експроприационен 
закон за фабрики, чието производство е под контрола 
на работниците, ще се погрижи за правната сигурност 
на работните места и ще даде възможност на работни-
ци да посветят енергията си за подобряване на произ-
водството и за обществени проекти.

На местно ниво хотел „Бауен“ се превърна в отли-
чен пример за изграждане на коалиция и развитието 
на широка мрежа за взаимна подкрепа. В средата на 
правните борби и успешното управление на известен 
хотел членовете на кооперацията не забравят откъде са 
тръгнали. Хотел „Бауен“, управляван от служителите си 
в продължение на 19 години, се превърна в политиче-
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ски център на работническите организации, включител-
но „Занон“. Подът е покрит с красиви висококачествени 
порцеланови плочки, сделка между контролираната от 
работници фабрика за керамика „Занон“ и „Бауен“. Ра-
ботници от „Занон“ и други социални активисти, отсядат 
редовно в хотела, когато посещават Буенос Айрес.

международна солидарност

Много работници имат възможността да пътуват в 
чужбина и да споделят опит. Работници от Италия, Гер-
мания и Испания, изпробващи работническите коопе-
рации, се срещат с работниците от „Занон“ за обмяна 
на информация и стратегии. Профсъюзи и социални 
организации от Европа предлагат средства да поддър-
жат ФАСИНПАТ работещ. През март 2006 г. испанският 
анархо-синдикалистки профсъюз „Главна работническа 
конфедерация“ (CGT) дарява автобус за транспортира-
не на работниците. 

Представители от окупирани от работниците пред-
приятия от Аржентина, Уругвай, Венецуела и Бразилия 
организират първия Латиноамерикански конгрес на 
завзетите предприятия на 28–29 октомври 2005 г. в Ка-
ракас за координиране на стратегиите срещу правител-
ствените атаки и на хищническия пазар. Президентът 
на Венецуела Уго Чавес посещава събитието, където 
1000 самоуправляващи се работници осъществяват на 
практика лозунга „Окупирай, защитавай, произвеждай“. 
Конгресът е инициатива за изграждането на икономи-
ческа и взаимопомощна мрежа сред 300 предприятия в 
Латинска Америка, управлявани от работниците си. 

Споразуменията между окупираните фабрики оказ-
ват най-голямо влияние. Дори в случаите във Венецу-
ела, латиноамериканските окупирани фабрики е тряб-
вало да проумеят, че работниците не могат да разчитат 
на държавата да развива бизнеса напред. Окупираните 
фабрики и предприятия доказват, че се организират за 
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разработването на стратегии за защита на латиноаме-
риканските работници, които работят в мизерни усло-
вия и фабрики пред затваряне.

предизвикателства за автономията 
и самоуправлението

Работници от „Занон“ поддържат независимото си 
виждане, като същевременно трябва да разчитат на 
държавата за узаконяване и трябва произвеждат в ка-
питалистическия модел на обществото. Опитът е толкова 
важен, защото на работниците им се налага да вкарат в 
употреба модели на самоуправление и автономия, пре-
ди да използват терминологията. Те експериментират с 
тези идеи от необходимост, но миналите им опити в ор-
ганизирането на съюзи и дружества за работническата 
класа спомагат за изграждането на пътя към самоупра-
вление. В „Занон“ има силно изразена принадлежност 
към работническата класа или, иначе казано, хората се 
идентифицират с освободителните борби на работници-
те. Те признават социалния конфликт с капиталистите, 
като виждат в него перспектива за освобождение на 
работническата класа. „Занон“ представлява триумф на 
работниците и възможността за организиране на об-
ществото по друг начин: без шефове и без натиска да 
обслужваш някого, който взема всички пари и оставя 
останалите да мизерстват“, споделя един работник.

Работниците в „Занон“ прилагат на практика преки 
действия за освобождение, което е далеч от изисква-
нето за малки придобивки. Те предлагат нещо револю-
ционно, да се отърват от шефовете и да позволят на 
работниците да се управляват демократично. За държа-
вата това е недопустимо.

„Занон“ успешно преодоля предизвикателствата на 
държавата, като например правните битки и яростните 
атаки. Докато всичко това се случваше, колективът на 
ФАСИНПАТ се превърна в основен фактор за активизи-
ране на провинция Неукуен. Местната власт се изправи 
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пред добре организирани групи от различни поддръж-
ници, на които „Занон“ е подпомагал и съдействал. Ра-
ботническото самоуправление в Неукуен помогна и за 
популяризирането на нова сила сред местните движе-
ния.

Освен юридическите заплахи, превзетите предпри-
ятия на Аржентина трябваше да изградят стратегия за 
преодоляването на пазарните предизвикателства без 
капиталова подкрепа от държавата. Поради липса на 
инфраструктура и остарели технологии, много от коопе-
ративите, управлявани от работници, имат малък шанс 
да се преборят с конкуренцията на капиталистическия 
пазар. „Занон“ имаше предимство в тази област, бла-
годарение на размера си и модерните технологии в 
завода. Работниците в „Занон“ и в миналото са били 
висококвалифицирани, което улеснява служителите да 
разрешават технически проблеми, като поддържане и 
осигуряване на висококачествена продукция.

Най-добрият начин за оцеляване на превзетите 
предприятия е да се създаде алтернативен пазар за 
продуктите, произведени в рамките на предприятието. 
Разменната търговия на тези продукти сред мрежата 
от възвърнати работни места и местни организации би 
гарантирала, че процент от продукцията е изгоден за 
обществото и работниците. Създаването на обширни 
разменни пазари би било решение на проблема с ели-
минирането на капиталистическия пазар и би облагоде-
телствало общността.

Почти цялата керамика, произведена в „Занон“ е 
предназначена за капиталистическия пазар. Ръковод-
ството обсъди също необходимостта от производство 
на други продукти в полза на обществото, въпреки че 
теракота се използва при построяването на домове, 
училища и болници. Засега колективът на ФАСИНПАТ 
се е съсредоточил върху използването на печалбите от 
пазара за финансиране на обществени проекти.

Други автономни решения включват генерирането на 
средства, независими от държавата средства, за под-
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помагане старта на нови окупирани предприятия. Има 
спешна нужда от отваряне на нови такива фабрики. 
А тяхното движение може да създаде специален общ 
фонд, който да дава тласък на тези предприятия. Това, 
че имат подобна подкрепа, ще бъде сериозна мотива-
ция за работниците да поемат работните си места.

Нова субективност и трудова култура

Наред със защитата на работните места, възстано-
вените предприятия създават също така и нова култура 
и субективност. Работническото самоуправление създа-
ва чувство на гордост, самоуважение, контрол върху 
собствената съдба. То е помогнало на много работници 
по света да осъзнаят, че са способни да създадат сред-
ства за освобождение и борба срещу експлоататор-
ските условия. Работниците в „Занон“ често казват, че 
поемането на ръководството е променило мнението им 
за света и за самите тях като част от работническата 
класа. Те знаят, че не се нуждаят от шеф, който да уп-
равлява фабриката или тях.

Всеки път, когато работниците поемат управлението, 
фабриката или работното място стават центрове на ос-
вобождение. Нова работническа култура се изгражда 
на много от тези места. Изграждането на културни цен-
тове и провеждането на концерти са важни стратегии 
за възстановяване на достойнството и свободата на 
работническата класа. Пред тълпа от 10 000 души Раул 
Годой, делегат от екипа на „Занон“, поздравява зрите-
лите и празнува липсата на шефове или полиция във 
фабриката. Чрез самоуправление на културни събития, 
работниците в „Занон“ изпращат съобщение, че работ-
ническата класа е способна да създаде свои собствени 
култура и изкуство.

Окупирането на фабрики се използва от повече от 
век като средство за освобождаване на работническа-
та класа. В много исторически битки с окупирането на 
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фабрика се е целяло да се привлече вниманието към 
исканията, а не към самото превземане. Работническа-
та класа на Аржентина е била опустошена от 30-годиш-
на крайна неолиберална политика. За изпълнението на 
настоящия икономически ред е трябвало да изчезнат 30 
000 трудови активисти и студенти по времето на воен-
ната диктатура в периода 1976-1983 г. В момент, когато 
аржентинската работническа класа тъкмо се е възста-
новила от ударите срещу трудовите закони и привати-
зацията, „Занон“ предлага модел, който е коренно раз-
личен от капиталистическия. „Занон“ вкарва в действие 
производствен модел, основан на равнопоставеност, 
пряка демокрация и солидарност. ФАСИНПАТ създава 
нова работническа класа, от съществена важност за 
работническите класи по света.

Държавата е пряко застрашена от опита на „Занон“. 
Процесът на промяна на работническата класа е труд-
но обратим, затова държавата и капитализмът насто-
яват да се попречи на работниците да създадат своя 
собствена култура на достойнство и свобода. ФАСИН-
ПАТ даде пример на работниците по целия свят, един 
поглед върху това как обществото може да се органи-
зира след капитализма. Какво пречи на този пример да 
се повтори? Това е най-голямото предизвикателство за 
работниците от „Занон“, разпространението на незави-
симостта извън завода.

Въпреки политическите и пазарните предизвикател-
ства, превзетите аржентински предприятия представля-
ват развитието на една от най-модерните стратегии за 
защита на работническата класа и съпротива срещу ка-
питализма и неолиберализма. Бизнесът, ръководен от 
работници, се е борил за закони, които да защитават 
работата на служителите и за легализиране на други 
подобни предприятия. Много от окупираните фабрики 
са изградили широка международна мрежа за соли-
дарност сред 300 такива предприятия из цяла Латинска 
Америка – Аржентина, Венецуела, Бразилия и Уругвай.

Движението на окупираните фабрики в Аржентина 
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създаде работни места, изгради широка мрежа за вза-
имна подкрепа сред предприятията, управлявани от 
работници и създаде обществени проекти. Опитът на 
ФАСИНПАТ в работническото самоуправление и орга-
низация пряко оспори капиталистическите структури, 
като постави под съмнение частната собственост, обър-
на внимание на знанията на работниците и организи-
ра производството с цел, различна от печалба. Роса 
Ривера, работник в „Занон“ от 15 години, обяснява, че 
„Занон“ не е само борба на 470-те работника вътре във 
фабриката, а борба на обществото и социалната рево-
люция. „Ако заводите бъдат затворени и изоставени, 
работниците имат правото да ги завземат, пригодят за 
работа и да ги защитават с живота си.“

БеЛеЖки:

(1) Tom Wetzel „Workers’ liberation and institutions of 
self-management“ ZNet, 27 февруари 2006 г.: http://www.
zcommunications.org/workers-liberation-and-institutions-of-
self-management-by-tom-wetzel

Мари Тригона е част от „Grupo Alavío”, колектив за 
пряко действие и видеоактивизъм от Буенос Айрес. За 
над 15 години „Grupo Alavío” взима дейно участие в кла-
совия конфликт в страната, подкрепяйки работниците 
със социално-политически документални филми. Мари 
Тригона е написала множество публикации на теми като 
трудови права, социални движения, човешки права, неза-
висими медии.
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петър пан

Free Fest: икономиката на даровете
в действие

Повечето хора смятат, че Икономиката на даровете 
е ограничена само до виртуалното пространство с про-
екти като Wikipedia, споделянето на файлове и движени-
ето за свободен софтуер. В действителност обаче този 
алтернативен икономически модел има приложение и 
в реалния живот, и то не само в отношенията ни с 
близките и приятелите ни. Безплатният фестивал (Фрий 
фестът, Свободният фестивал, Наистина свободният па-
зар) е едно от възможните практически проявления на 
Икономиката на даровете. Това събитие вече има ня-
колкогодишна успешна история в България (1). В след-
ващите редове ще се опитаме да покажем как работи 
той и да разберем дали е ефективен.

какво е „Безплатният фестивал“?

Фрий фестът (Свободният фестивал, Наистина сво-
бодният пазар, Безплатният пазар) представлява вре-
менен пазар, базиран на принципите на Икономиката 
на даровете и който е организиран от нейерархичен 
колектив от хора. Тази проява цели да насърчи у са-
мите нас желанието за комуникация и социализиране, 
за споделяне и взаимопомощ, да покаже, че един друг 
свят е възможен, че има алтернативи, осъществими още 
днес; да се изгради общност, базирана на споделянето 
на ресурси, грижи един за друг и колективни усилия. 
Всеки е поканен да дойде и да сподели.

Подобни събития имат различен характер, но в общи 
линии предлагат както стоки, така и услуги. Участниците 
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носят вещи (които не използват или такива, които из-
ползват, но са склонни да споделят с останалите), хра-
на, умения и таланти. Свободният фестивал обикновено 
се случва на отворено публично място като парк или 
общностна сграда (напр. социален център).

това е текстът на листовката, разпространявана 
преди всеки подобен фестивал у нас:

Инициатива „Фрий фест“
Няма такова нещо като безплатен обяд 
при капитализма? – За нас няма друг вид.

Без пари. Без бартер. Без търговия. Всичко е БЕЗ-
ПЛАТНО!

Защото има достатъчно за всички.
Защото от споделянето се получава повече, откол-

кото от притежанието.
Защото корпорациите биха предпочели преливащи 

сметища пред възможността някой да получи нещо без 
пари.

Защото недостигът e един мит, създаден, за да ни 
подчини на икономиката.

Защото един слънчев ден навън е по-хубав от всичко, 
което може да се купи с пари.

Защото „свободна търговия“ е противоречие в тер-
мините.

Защото никой не трябва да остава без храна, под-
слон, дрехи и общуване.

Защото животът трябва да е пикник, но това ще 
стане само ако си го направим сами.

Целта на този фест е да покаже на практика алтер-
нативите на неолибералния капитализъм – в случая ико-
номиката на даровете (на която е основана Wikipedia, 
отношенията във вашето семейство, отношенията с 
приятелите ви). Освен вещи можем да споделим и зна-



353

ния – ще има уъркшопове за поправяне на велосипеди, за 
предпечат на брошури и зинове, за йога, за организира-
не на Food Not Bombs акции и други.

Прибирали ли сте нещо, което сте намерили на алея-
та? Или пък нещо, което съседите ви са щели да из-
хвърлят?

Един наистина свободен фест не е просто събиране, 
на което всички могат да донесат по нещо за другите. 
Случвало ли ви се е да занесете нещо малко за хапване 
на вечеря с приятели и да си тръгвате добре нахранени 
с най-разнообразни ястия? Всички донасят по нещо и 
си тръгват с повече неща. Всички имаме умения, идеи, 
предмети, усмивки, таланти, приятелства, вдъхновения, 
разговори, а и още много неща за споделяне. Ако ги до-
несем на свободния фест, то това ще даде на другите 
едно разнообразно и изпълващо преживяване. Заедно мо-
жем да имаме много повече, отколкото като индивиди. 
Ако споделяме вещите си, то тогава ще ни се налага 
да купуваме по-рядко. Така ще спестим от земните ре-
сурси и от часовете на нашия труд, което ще ни даде 
повече време за самите нас и нашите общности.

Дали щяхме да работим по 40 часа седмично, ако 
не ни се налагаше? Ами ако прекарвахме това време 
в развиване на нашите умения и таланти, както и в 
споделянето им с другите? Щяхме да прекарваме много 
повече време за неща, които са ни приятни. Този истин-
ски свободен фест е един опит да приложим тези идеи 
на практика за няколко часа. Молим ви, помогнете ни 
да запазим Истински свободен фест 100% безплатен, 
свободен и некомерсиален. Нека от време на време се 
събираме заедно и да забравяме за търговията, барте-
ра и парите. Да оставим работата си у дома и да си 
припомним, че радостта от споделянето е в самата 
среща с отново щастливи хора.

23.
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Нека пазим парка чист. Ако никой/я не вземе това, 
което сте донесли, приберете го пак с вас вкъщи.

Защо „Безплатният пазар“ работи?

За да си отговорим на този въпрос, първо трябва да 
отговорим на въпроса: „А работи ли изобщо?“. Смятам, 
че вече тригодишната история и многото хора, които са 
участвали, доказват, че „Безплатният фестивал“ работи. 
Доказателство за това е и фактът, че винаги досега той 
е протичал с усмивки по лицата на хората.

Смятам също така, че „Безплатният фестивал“ успява 
да постигне и целите си. Желанието за комуникация, 
споделяне и взаимопомощ са очевидни всеки път, кога-
то хората дойдат и споделят нещата, които са донесли, 
без в замяна на това изрично да очакват каквото и да 
било друго, освен усмивка. Те просто са доволни да 
споделят, да комуникират, а ако има нещо, което им ха-
ресва – и да го вземат. (Между другото много интерес-
но е, че доста често хората питат: „Това някой друг ис-
каше ли го преди мен?“ и ако отговорът е положителен, 
то те не се впускат в луда конкуренция кой ще вземе 
въпросната вещ пръв.) Няма пазарене, няма наддаване, 
няма обмяна на пари или надлъгване кое струва пове-
че, няма пазар в познатия ни смисъл на думата.

Всичко това доказва (и то не на теория, а на прак-
тика), че взаимопомощта, желанието за споделяне и 
солидарността са присъщи за човека инстинкти, които 
се запазват и оцеляват дори в една среда, която толе-
рира и ни учи на коренно противоположно поведение, 
каквато е пазарната икономика. Този факт има едно 
много важно следствие – един друг свят наистина е 
възможен.

Моделът на „Безплатния пазар“ има няколко дос-
тойнства, заради които е ценен.

Първо, както подобни инициативи като „Критична 
маса“ и „Храна! Не оръжия“, той не изисква някаква 
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сложна йерархия, централна координация или месеци 
подготовка, за да се организира. Това прави моделът 
на „Безплатния фестивал“ изключително лесноосъщест-
вим: трябват ни само желание, малко хубаво време, 
приятели, с които да го организираме, вещи, умения 
и знания, които сме готови да споделим, и добро раз-
пространение на анонса за събитието.

Второ, този модел може да е удобен за почти все-
ки. В консуматорско общество, в което пазаруването 
е общ знаменател за всяка обществена дейност (ако 
си нещастен, купи си това, ако си самотен – купи си 
онова; според пазарната икономика всички наши по-
требности могат да се задоволят със стоки, които да 
си купим), всички имат право да избират и фактът, че 
са свободни, само прави сделката по-сладка. Хората 
имат много вещи, които реално не ползват и не са им 
нужни и които са купили, защото рекламите са ги убе-
дили, че това или онова задоволява напълно техните 
нужди. А тези вещи могат да послужат на някого други-
го, който няма възможност да си ги позволи. Имайки 
възможността лично да дадеш нещо на някого, който е 
в нужда, е дори по-задоволяващо от безплатно даване 
на различни неща: вековете в условията на пазарна 
икономика (в която място за алтруизъм уж няма) не са 
успели да смажат нашата инстинктивна склонност за 
взаимопомощ.

Трето, той по недвусмислен начин показва, доказва 
и утвърждава нашата човечност, желание за сътрудни-
чество, взаимопомощ и споделяне без тежки теории, 
математически доказателства, дългогодишни наблюде-
ния над поведението на хората и т. н. и т. н. Защото 
това, което виждаме, е това, което е: ние можем и 
желаем да споделяме, да си сътрудничим и да си пома-
гаме и това ни прави поне малко по-щастливи.

„Безплатният фестивал“ не е просто начин да се сдо-
биеш с вещи, без да плащаш. Дългосрочното споделя-
не в „Безплатния пазар“ разсейва материалистичното 
съставяне на планове, което кара хората да ламтят за 
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ненужни вещи чрез отказване на достъп до тях, и по-
казва колко възможна и задоволяваща е алтернативата 
на Икономиката на даровете. То също така представя 
изходната точка за по-нататъшния път: ако това е, кое-
то можем да направим с оскъдните средства, до които 
можем да се докоснем сега, какво бихме направили с 
цялото богатство на това общество?

как протича един „Безплатен фестивал“?

Всеки един път е както много подобен, така и много 
различен, защото няма предварителен план или нор-
матив, хората, които идват, на практика го създават на 
място.

Фестът всъщност започва дни (а дори по-добре сед-
мица-две) преди обявените ден и час с разпростра-
нението на информацията за него – чрез приятели и 
познати, чрез интернет, чрез флайъри, брошури и т. н. 
До колкото повече хора достигне информацията, толко-
ва повече хора ще дойдат и ще участват. В интерес на 
истината за тези три години не е имало човек, който 
да каже нещо лошо за тази инициатива. Да, имало е 
хора, които са поглеждали малко странно („Ама как 
така без пари? Споделяте вещите си?“), но това е само 
първоначалната реакция на хора, свикнали, че светът 
не може да съществува без пари, пазарна икономика 
и търговия. След това обаче всички винаги са оставали 
очаровани от тази „прекрасна инициатива на тези ус-
михнати млади хора“, както често са се обръщали към 
нас.

Естествено почти винаги фестивалът започва малко 
мудно, докато се съберат хора. Всеки с интерес гледа 
какво са донесли другите, разпитва за историята на 
вещите и доста често учтиво пита: „Може ли да го взе-
ма?“, като отговорът естествено и напълно разбираемо 
е: „Да разбира се.“ Участниците се запознават едни с 
други, научават нови неща за другите и себе си, гово-
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рят на различни теми от ремонти на велосипеди, през 
свирене на китара и йога, връзване на вратовръзки, 
работата си, не-ГМО храни, та чак до войната в Ирак 
и Афганистан, икономическата криза и възможностите 
за избавление от всички несгоди и пороци на пазар-
ната икономика. Често фестивалите са съпроводени с 
музика, изпълнявана от самите хора, които са дошли, 
или пък с по-широки обсъждания на теми като полити-
ка, икономика, образование и други, в които всеки има 
право на глас и мнение и се съблюдават толерантност-
та, равенството и уважението.

оттук накъде?

До момента „Безплатният фестивал“ се провеждаше 
само на открито, и то рядко, няколко пъти в годината. 
Следващата стъпка за всички нас може би е да започ-
нем да го провеждаме по-често, а също и през по-сту-
дените месеци, като намерим гостоприемно място (на-
пример хостел или пък някое читалище) и хора, които 
също като нас са готови да споделят и да се почувстват 
част от една позитивна общност.

В крайна сметка не можем да очакваме да привле-
чем хиляди, когато тези фестивали се осъществяват 
напосоки всяка година или два-три пъти годишно. По-
стоянството е един от най-важните елементи на успеш-
ния „Безплатен фестивал“. Непостоянното разписание 
неминуемо означава, че броят на посетителите ще бъде 
ограничен до тези, които са пряко свързани с мрежите, 
по които се осъществява обявяването; постоянното съ-
битие може евентуално да привлече много хора, след 
като мълвата се разпростре извън кръговете, от които 
произлиза първоначално. Но все пак не трябва да про-
веждаме събитието и по-често, отколкото можем да се 
снабдим с нова доза енергия и ентусиазъм. Всеки един 
трябва да бъде уникално събитие, с достатъчно усилие, 
вложено в него, за да го превърнем в нещо забележи-
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телно. По този начин хората винаги ще се появяват, за 
да видят какво се случва и да отнесат със себе си не 
просто вещи, а приятни емоции.

Само някои от нещата, които са били споделяни на 
подобни „Безплатни фестивали“ по света:

1. Телевизори, стереоуредби и компютри 
2. Мебели, сгъваеми легла, легла и уреди за упраж-

нения 
3. CD-та, DVD-та, видеокасети и касети 
4. Дрехи от тениски до ботуши за ски 
5. Куфари, лавици за книги и дъски за гладене 
6. Домашно направени къщички за птици 
7. Дърва за огрев 
8. Семена и зеленчуци 
9. Шампоани, балсами, хидратантни кремове и дру-

ги тоалетни принадлежности 
10. Детски играчки, бебешки дрехи и пелени 
11. Топла супа, салати, пуканки, царевичен хляб, 

чай, кафе и други неща за обяд 
12. Бананов хляб, безброй кексове и пайове, вегета-

риански шоколадови бисквити 
13. Огромно количество бакалски стоки 
14. Хиляди, хиляди брошури, списания и вестници 
15. Книги 
16. Гледане на карти Таро и предсказване на съд-

бата 
17. Акупунктура, рейки и масаж 
18. Подстригване 
19. Велосипеди 
20. Поправка за велосипеди, извършвана от опитни 

механици на велосипеди 
21. Съвети за поправка на автомобили от професи-

онални автомеханици 
22. Тениски с картинки, включително и някои, които 

празнуваха нашия „Безплатен пазар“ 
23. Работилници за самозащита 
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24. Уроци по чело и арфа 
25. Изпълнения от барабанисти, фолклорни певци, 

класически музиканти, маршови оркестри и дузини ку-
кловодски трупи 

26. Игри от шах до фризби 

БеЛеЖки:

(1) До момента у нас са проведени най-малко девет 
подобни Безплатни фестивала:

1. 26.08.2006, Разград 
2. 31.03.2007, Разград 
3. 03.06.2007, София 
4. 16.09.2007, София 
5. 22.03.2008, София 
6. 12.04.2009, Разград 
7. 20.06.2009, София 
8. 21.09.2009, Разград 
9. 27.09.2009, София 



вмеСто ЗакЛЮЧеНие
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Джон Холоуей

Докато питаме, вървим

Благодаря ви, благодаря ви много. Трябва да кажа, 
че е много мило да бъда поканен „в устата на лъва“. 
Оценявам го.

Защо сме тук, защо аз съм тук? Тук съм на първо 
място, защото смятам, че е важно да дискутирам меж-
ду другари. Смятам, че ако знаем, че имаме обща дъл-
госрочна цел, която е премахването на капитализма и 
създаването на едно по-добро общество, но ако не сме 
се съгласили как да стигнем до него, то тогава е важно 
да дискутираме. И мисля, че този въпрос – за това 
защо сме тук, защо всички ние сме тук, защо искаме 
да говорим за стратегии за промяна на света – е по-
основен и предполагам, че отговорът е или би трябвало 
да е, че сме хванати в капан. Хванати сме в капана на 
този ужасен свят, на капитализма. Знаем, че капита-
лизмът е пълна разруха за човечеството и искаме да 
намерим изход, искаме да намерим пътя навън. Искаме 
нещо повече от кампании срещу Браун, кампании сре-
щу Буш, кампании срещу расизма, срещу замразяване-
то на заплатите и т. н., и т. н., и т. н. В действителност 
искаме да променим света, да намерим изход, искаме 
отговор, искаме стратегия.

Но може би няма отговор или може би няма един-
единствен отговор. Може би това е най-трудното или 
едно от трудните неща, с които да живеем. Може би 
нещото, което трябва да направим, когато очаквате от 
нас отговор, е да изправим едно огромно огледало сре-
щу вас и да кажем: „Вижте, погледнете себе си, вие 
носите в себе си страстта срещу капитализма, имате 
голям опит в различни борби, погледнете себе си за 
отговора.“
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Може би няма един отговор, а може би няма и една 
стратегия. Темата на тази част е „Стратегии за промяна 
на света“ и това предполага, че ще има дискусия между 
две стратегии – между стратегията за промяна на света 
чрез завземане на властта и стратегията за промяна на 
света без завземане на властта. Проблемът с това е, че 
аз всъщност не искам да предлагам стратегия, защото 
за мен стратегията и идеята за завземането на властта 
са част от едно и също нещо. Стратегията според моя 
речник е план за постигане на дългосрочна цел. Но 
може би е твърде късно да мислим дългосрочно, може 
би дългосрочният аспект е твърде дългосрочен и в дъл-
госрочен план, както е казал Кейнс, всички ще бъдем 
мъртви. Сега вече знаем много добре, че това е вярно, 
че ако капитализмът продължи да съществува, всички 
ще бъдем мъртви в дългосрочен план. Следователно 
може би не трябва да мислим толкова дългосрочно, а 
малко по-краткосрочно.

Смятам, че може би не трябва да мислим за страте-
гия, а за посока, която постоянно се сменя, т. е. пътят 
към едно по-добро общество не трябва да се схваща 
като прав път към видима цел, а по-скоро трябва да 
гледаме като на множество от пътеки, които все още 
не съществуват, които създаваме, вървейки по тях. Тук 
не става въпрос за игра на думи, това са две много 
различни концепции за антикапиталистическа полити-
ка, защото идеята за стратегия предполага ясен път 
напред, който е уговорен централизирано и след това е 
обяснен на онези, които искат да го следват. Може би 
има дискусии по изготвянето на стратегията, но щом тя 
е фиксирана, вече става дума за обясняването є: „Нека 
ви обясня как ще стигнем до това по-добро общество“, 
„Нека ви обясня защо моята стратегия е вярна, а онази 
другата е грешна“. Идеята за стратегия води до полити-
ка на монолог.

Но, от друга страна, ако кажем: „Не, не става въ-
прос за стратегия. Трябва да мислим за множество 
от пътища, които създаваме, вървейки по тях“, тогава 
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това означава, че говорим за хиляди или дори мили-
они изследвания, които ни тласкат към приблизително 
еднаква крайна точка. Те се пресичат, обединяват се и 
се разделят отново. Това не ни води към политика на 
монолога, на обясняването, а към политика на диало-
га, на споделянето на опит, на задаването на въпроси. 
„Докато питаме, вървим“, както казват сапатистите. Ако 
погледна оттук, мога да гледам на вас с два различни 
типа очи. Ако погледна на вас през очите на идеята за 
стратегия, тогава ще видя група от хора, които вече 
са убедени от моята стратегия, и група от хора, които 
трябва да бъдат убедени. Ако погледна на вас с очите 
на „Докато питаме, вървим“, тогава това, което виж-
дам, е множество от приятели, които споделят страст 
срещу капитализма, хора с много различен опит, много 
различни мечти, много различни омрази или с други 
думи множество от хора, с които да говоря, които да 
слушам, които да питам.

Можем и да сменим метафорите (винаги е забавно 
да сменяш метафората) и да кажем, че вместо да го-
ворим за множество от пътеки, може би трябва да го-
ворим за множество от пролуки в капиталистическата 
доминация, тъй като очевидно капитализмът е система 
на командване, осъществявано чрез парите. Това, ко-
ето всички ние се опитваме да направим постоянно, 
е да кажем: „Не!“, да намерим начин да откажем, да 
заявим: „Не, не, аз няма да направя това, което се 
очаква от мен в капитализма, няма да посветя живота 
си на парите. Ще правя това, което аз смятам за нуж-
но, за желано.“ Помислите за тези неподчинения, тези 
откази и създавания като за пролуки в тъканта на ка-
питалистическата доминация. Може да ги разгледате в 
териториален аспект, например: „Тук, в Чиапас, или тук, 
в този социален център, или тук, в тази част на града, 
ние няма да се подчиняваме на правилата на капитала, 
тук той няма власт.“ Може да погледнете на това и през 
перспективата на времето: „Тук този уикенд ние ще се 
посветим на размисли относно разрушаването на капи-
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тализма. Няма да прекараме времето си, служейки на 
системата по никакъв начин.“ Можем да погледнем и в 
смисъла на дейности и ресурси, например можем да 
кажем по отношение на водата или на образованието, 
или на софтуера, или на музиката: „Това са сфери, в 
които няма да позволим капитализмът да доминира.“ 
И така намираме начини да се посветим. Понякога на 
голяма организирана база, като хората в Кочабамба, 
Боливия, които заявиха: „Няма да позволим приватиза-
цията на водата“ и въстанаха, организираха сами дос-
тавянето на водата и спечелиха. Или понякога по отно-
шение на лични дейности като отказа за съблюдаване 
на законите за интелектуална собственост например.

В началото казах (това е последната ми теза. Макар 
и малко дълга, все пак е добра теза), че стратегията и 
завземането на властта са част от едно цяло. Това, ко-
ето имам предвид, е, че и двете са част от едно съзвез-
дие на борба срещу капитализма. И това съзвездие на 
антикапиталистическа борба, нека го наречем старото 
съзвездие, има в своята основа идеята, че борбата е 
борба на труда срещу капитала. Тази борба предполага 
съществуването на труда като работна ръка и принцип-
ните му организации са обединения на работната сила 
като работническите синдикати и политическите партии. 
На труда се гледа като на унитарна концепция, така че 
неотчуждаващия труд или неотчуждаващата дейност са 
състоятелни само по отношение на бъдещето или може 
би по отношение на миналото, но основно по отно-
шение на бъдещето след революцията. Следователно 
революцията е някъде в бъдещето и целта на органи-
зациите е да създадат инструментите за постигане на 
тази бъдеща революция, а именно – стратегия, партия, 
завземането на властта и т. н.

Но ми се струва, че това съзвездие на борба сега 
е в криза и изгрява ново съзвездие. То излезе на бял 
свят за пръв път през 1968 година и намери своето 
най-ясно и елегантно изразяване във въстанието на 
сапатистите и тяхната концепция за достойнство. Това 
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съзвездие израсна от движението срещу капиталисти-
ческата глобализация с всички негови противоречия. То 
има в основата си не идеята за борбата на труда срещу 
капитала, а заявява, че след като ще се борим срещу 
капитала, то тогава трябва да се борим срещу това, 
което го създава. А кое създава капитал? Трудът. Сле-
дователно ако ще се борим срещу капитала, то тряб-
ва да се борим срещу труда. И това ново съзвездие 
поставя въпроса за антикапиталистическата борба не 
като борбата на труда срещу капитала, а като борба 
срещу труда и следователно срещу капитала. Това има 
смисъл само ако разширим концепцията за труда, само 
ако кажем, че не можем да гледаме на труда като на 
унитарна концепция, а трябва да мислим за него като 
за вътрешно антагонистична концепция. Трябва да ви-
дим, че под труда се крие капиталистическия тип труд. 
Освен него има и нещо друго, стремежът за моделира-
не на нашата собствена дейност, за самоопределяна 
дейност. И отново се връщаме да прочетем Маркс и 
виждаме на първите страници на „Капиталът“, където 
той казва: „Ключът, опорната точка за разбирането на 
капитализма, е дуалистичната природа на труда.“ Нещо, 
което Маркс казва толкова централно в началото на 
„Капиталът“ и което след това изчезва напълно от ця-
лата марксистка традиция.

И така достигаме до идеята, че ако ще говорим за 
борбата срещу капитала като за борба срещу труда 
и следователно срещу капитала, в действителност ние 
казваме, че борбата срещу капитализма е борба за ал-
тернативен начин на действие, на правене срещу капи-
талистическия тип труд. Това е борбата на неотчуждава-
щия или на антиотчуждаващия труд (това, което Маркс 
нарича „осъзната жива дейност“) срещу капитала.

Ако направим това, то всичко се променя по отноше-
ние на организирането и организациите. Всичко се про-
меня и на концептуално ниво. Защото, както казахме, 
ако заявим, че борбата е сега за алтернативен начин 
на действие срещу капиталистическия тип труд, това, 
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което в действителност казваме, е, че нашата борба е 
да изживяваме сега обществото, което искаме да съз-
дадем. Борим се срещу капитализма, като изживяваме 
сега обществото, което искаме да създадем, или иначе 
казано революцията е тук и сега или не е никога.

Това означава, че вместо да мислим за революцион-
ната дейност като за изграждане на движение, благо-
дарение на което един ден наистина ще стигнем до ре-
волюцията, трябва да мислим за нея [революционната 
дейност] като за борба тук и сега срещу капитализма, 
като за развиване на онези пролуки, като за създаване 
на алтернативен начин на функциониране тук и сега. 
Това може да изглежда абсурдно, но в действителност 
се случва. Tова е начинът, по който се развива анти-
капиталистическата борба в момента. Ако погледнете 
към алтерглобалисткото движение, ако погледнете към 
онова, което се случва в Латинска Америка и из целия 
свят, ако се вгледате в сапатисткото, аржентинското, 
боливийското движение, ще видите, че те всички каз-
ват: „Не, ние вече не се интересуваме от политиката 
на исканията. Сега ще създадем обществото, което же-
лаем.“ Ако се опитаме да поставим стратегия на това, 
все едно да поставим наочници на див кон, а това е 
ужасно, защото в крайна сметка ние сме този див кон. 
Ние сме дивата борба срещу капитализма.

Нека формулирам два извода от всичко това, за да 
завърша. Първо, ако борбата е борбата срещу труда, 
борба на алтернативен начин на действие срещу труда 
и следователно срещу капитала, то това означава, че 
нашата борба е дълбоко и необходимо асиметрична по 
отношение на капитала. Ние не сме като тях, не искаме 
да сме като тях, не искаме да се организираме като 
тях. Мразим ги, но ще ги мразим не като ги имитираме, 
а като направим нещо различно. И това, разбира се, 
означава, че няма да използваме държавата, защото тя 
е тяхната организация с техните модели на поведение, 
техния език, техните йерархии, а ние няма да направим 
това. Второ, всичко казано дотук означава, че мислим 
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за борбата за един друг свят не от гледната точка на 
тоталността, а от гледната точка на особеностите, под-
робностите и характерните черти, от гледната точка на 
това множество от пролуки, от пътеки. Обикновено се 
казваше, че една антикапиталистическа революция не 
може да идва от вътрешността на системата. Това ми 
изглежда абсолютно грешно, единственият начин, по 
който можем да мислим за антикапиталистическа ре-
волюция, е като за всеобхватна и пълна такава, вътре 
в самата тъкан на капитализма, като за движението 
от вътрешността на капитализма навън. Казано с дру-
ги думи, единственият начин, по който аз мога да си 
представя антикапиталистическата революция, е като 
за създаването, удължаването и умножаването на тези 
пролуки в капиталистическата доминация.

Докато питаме, вървим, винаги, докато питаме, вър-
вим. Благодаря ви.
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