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апочнахме да подготвяме този брой дълго преди кризата с
новия коронавирус да избухне в китайския град Ухан. Оттогава
тя прерасна в глобална пандемия, донесла не само страдание
и смърт, но и радикална неизвестност относно бъдещия ни начин
на живот. Неизвестност не само за общуването помежду ни, но и
за труда, който полагаме. Свикнахме да си казваме, че нищо вече
няма да бъде същото, но какво ще бъде – не знаем.
Броят обаче си остана същият. Авторските заявки вече бяха
направени, в ход бяха преводи и редакции – целият трудоемък,
но необходим технологичен процес. За covid-19 ще прочетете на
практика единствено в уводните ни думи. И това не е непременно нещо лошо. Броят си остана същият, но същите си останаха и
много от проблемите, които заплашваха света и преди кризата.
Вирусът нито ги разболя, нито ги излекува. Той оголи някои неща,
засили други; отвори възможности за съпротива, но (не бива да си
го спестяваме) и възможности за по-голяма експлоатация. И някои
от тези възможности, особено по-нерадостните, вече започват
да стават действителност.
Доскучаха репортажите за това как въздухът се изчистил заради
по-малкото горене на фосилни горива с намаленото производство и
транспорт. Вероятността коронакризата да разреши климатична-
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та криза е по-малка от тази делфините да се върнат в каналите на
Венеция. Наистина, изолацията показва, че изглежда много от нас
могат да живеят, понякога съвсем спокойно, без определени неща,
които досега сме мислили за необходимост. Но наивно би било да
си мислим, че дълбоките екологични проблеми на планетата ще се
разрешат без радикална промяна на настоящата глобална икономическа система.
Когато полага основите на бъдещата наука екология, големият
еволюционен биолог и последовател на Дарвин Ернст Хекел я дефинира по следния начин: тя ще бъде посветена на „отношенията на
организмите със заобикалящия ги външен свят, към които можем да
причислим в широк смисъл всички условия за тяхното съществуване“.
Затова Хекел нарича екологията също така „наука за природното
стопанство“. Ненапразно и наименованията на двете науки, екологията и икономиката, идват от една и съща дума: οἴκος, обгрижван
дом. Икономиката е сферата, в която човекът произвежда всички
условия за своето съществуване и възпроизводство като вид – в
постоянно взаимодействие със заобикалящия го външен свят.
Повече от всеки друг организъм днес, човекът не просто се
адаптира към тази среда, за да оцелее – той адаптира средата към
себе си, изменяйки я във все по-голяма степен. Както виждаме все
по-ясно, във все повече области от живота, тези трансформации
на околната среда заплашват не просто да станат неустойчиви, а
да предизвикат срив – не някъде там в далечното бъдеще, а може
би още утре.
Затова е съвсем вярно и твърдението, че така, както най-често
се изследва и практикува, икономиката е просто късогледа екология. Човешката икономическа дейност произвежда непосредствени и дългосрочни ефекти върху околната среда, но те не са нещо
външно за нея. Защото икономиката в тесен смисъл е интегрална
част от по-широката природна икономия.
„Създаването на стойност“ (както и да се тълкува това фундаментално понятие от различните икономически школи) в една
или друга степен предполага производство, а значи – изисква и
потребява ресурси; на свой ред потреблението – също. Към това

8

трябва да добавим и факта, че и двете така и не са се превърнали
в безотпадъчни дейности. Колелото се завърта, а когато основната ценност и цел на този процес е постоянният икономически
растеж, не би било излишно да се запитаме дали подобна цел е
изобщо смислена без съответния „екологически растеж“. Вярата,
че е възможен безкраен растеж при ограничени ресурси, ще заеме
достойно място в летописа на човешката ирационалност.
Но това е само половината от историята. Конфликтът, породил настоящата климатична криза, не е само конфликт между
икономика и екология, между човек и природа. Той е и конфликт
вътре в сферата на човешкото. Затова икономиката е политическа. Но с глобалното разрастване на човешката икономическа
дейност и все по-дълбокото ѝ и агресивно навлизане във всички кътчета и екосистеми на планетата, политическо става и
„природното стопанство“, на което са посветени екологичните
изследвания и борби. Това са всъщност съвсем прости неща – но
те обаче реално изискват цялостна промяна на мирогледа. Сред
важните резултати на постепенния процес на осъзнаването им
е зараждането на екологичното движение и на зелените партии
преди половин век (през 1960-те и 1970-те години), както и навлизането на все повече екотеми в обществения дебат и правенето
на политика.
В цялата им острота структурните проблеми на модерния
начин на производство, движен от стремежа към генерирането
на печалба, а не към човешкото благоденствие, са забелязани от
по-отдавна. На свой ред почитател на Дарвин, Карл Маркс формулира прословутата диагноза, че този тип икономика нарушава
обмена на веществата между човека и природата. Немският икономист и философ анализира начините, по които още индустриално-технологичната революция прави възможна все по-интензивната експлоатация на ресурси – но прави това нерационално,
тъй като принципът на растежа не е нормиран от каквито и да
било вътрешни граници. Толкова повече, когато властта върху
технологиите е в ръцете на малцина. Икономическата и обществена система, въплъщаваща тези условия, се нарича капитализъм.

9

Тъй като капиталистическият растеж е принципно неограничен, ако в тази обществена система отсъстват други вътрешни
двигатели на трансформация, то системата е много вероятно да
срещне своята външна граница в изтощаването или деградацията
на ресурсите. В XIII глава на Капиталът Маркс пише:
„Всеки прогрес на капиталистическото земеделие е прогрес не само в
изкуството да се ограбва работникът, но същевременно и в изкуството
да се ограбва почвата; всеки прогрес в покачването на нейното плодородие за даден период време е същевременно и прогрес в разрушаването
на постоянните източници на това плодородие.“
Интензивната експлоатация на ресурси за частна печалба сега е
за сметка на общото ни бъдеще. Максимизирането на добивите
ще изтощи почвите в даден регион, но след това корпорацията е
свободна да прехвърли дейността си в друга част на глобализирания свят – или изобщо да инвестира в друга дейност. На свой ред,
акционерите ѝ имат още по-малки грижи със своите диверсифицирани портфейли от финансови инструменти. Местните хора обаче ще са останали трайно без поминък и с увредена околна среда, а
значи – и с понижено качество на живот и перспективи за развитие.
Това, разбира се, се отнася не само до земеделието, а до всички сфери, в които технологичното усъвършенстване се прилага с
цел печалбите на онзи 1% от хора, които притежават огромната
част от богатствата, а това значи – на материалните условия
(капиталови активи, технологична инфраструктура, знание) да се
създават блага („средствата за производство“). Стремежът към
растеж превръща всичко друго: природата около нас – живите
същества, въздуха, водите, почвата, подземните богатства, но
и хората, които също са част от нея, в ресурс на разположение за
генерирането на печалба.
Ограбването на ресурсите, природни и човешки, ще продължи, докато му се позволява. И ако една от възможните спирачки е
външна – разрушението, то все пак остава и вътрешната, а именно – съпротивата.
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Последните години и месеци сме свидетели на международно
надигане в тази посока, особено сред младите хора. Движения като
Петъци за бъдеще и Extinction Rebellion, активисти като Грета
Тунберг, дават все повече гласност на екологичните проблеми. Но
въпреки че възмущението им и настойчивостта, с която повдигат
своите искания, са достойни за възхищение, подобни движения все
още имат слаб ефект отвъд медийното присъствие.
Нещо повече, посланията им все още са насочени основно към
политици и потребители. Съществуват обаче основания да мислим,
че основният „виновник“ за климатичната криза са не политиците
и потребителите, а компаниите, международните корпорации,
по-силни от всяка държава, които са повече или по-малко в положението да си „поръчват“ политики, облагодетелстващи тяхната
дейност. Също така, една „глобална климатична стачка“ надали
може да бъде ефективна, без да включва големи части от работещите хора. И щом екологичните проблеми наистина не могат да
бъде решавани само локално, тук няма как да забравяме хората от
глобалния Юг.
Но досега зелените – както по-старите зелени партии, така и
тези нови движения, имат в най-добрия случай умерен успех сред
хората с умерени и ниски доходи. В световен контекст виждаме
аналогична ситуация: зелените партии са силни в богатите държави
от глобалния Север. Но твърде често именно най-непривилегорованите са именно сред най-потърпевшите от задълбочаващите се
екологични проблеми.
С риск да усложним една вече достатъчно сложна плетеница от
проблеми, трябва да признаем, че екологичната криза е вътрешно
свързана не само с потребителските ни навици, а и с характера на
труда, който полагаме. Но той се определя не от самите нас, а от
онези, които ни наемат на работа. Това например включва „огъвкавяването“ на работните места в глобалния Север в резултат на
т.нар. gig икономика.
Настоящата криза с пандемията от коронавирус безспорно ще
намали за доста време въглеродния отпечатък на туризма. Но други сектори не се налага да променят съществено потреблението
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на ресурси. Един от гигантите-флагмани на днешната икономика, които по всяка вероятност ще съумеят да се възползват от
сътресението – Амазон, генерира своя отпечатък не само заради мащабните транспортни операции, върху които се основава
неговият бизнес, а и с инвестициите си в индустрии, свързани с
изкопаемите горива. А един от факторите за огромните печалби
на Амазон са пословично зловещите условия на труд – не само на
работници по складове и шофьори, но и на белите якички, от всички
които постоянно се изисква да показват все по-високи резултати,
независимо от жертвите.
На свой ред, обещанията на подобни компании да инвестират в
зелени технологии също не са непременно решение. Напротив, те
всъщност могат да бъдат много коварни. Защото засега голяма част
от т.нар. зелена икономика представлява просто пренасочването
на капитал от една към друга сфера на инвестиции със съмнителен
ефект върху околната среда и хората. Пословичният и емблематичен пример са редките минерали, необходими за производството на
батерии – не само на смартфони, но и на електромобили. Добивът
на тези минерали се концентрира в страни от глобалния Юг; пагубен е не само отпечатъкът му върху околната среда, но най-вече
непосредственият му ефект върху заетите в сектора.
Тук няма как дори да започнем да изброяваме всичките връзки
в тази посока, а камо ли да ги анализираме, а не това е и целта на
настоящия увод. Желанието ни е да посочим, че имаме достатъчно
основания да бъдем скептични, когато за климатичната криза се
предлагат чисто технологични решения. Зад технологиите остава проблемът за властта. Кой контролира технологиите, кой има
собственост върху тях и за какви цели ги впряга? А, разбира се, дори
най-зелената технология е форма на власт – върху природата, но
и върху хората. Затова проблемите на труда няма как да бъдат
отделени от начина, по който мислим взаимодействията между
екология, икономика и политика. Няма как да бъдат отделени и
социалните измерения на екологичната деградация.
В самата си основа, формирана от холистичния поглед към
изследваните проблеми и търсенето на решения, екологията е
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ориентирана към подобен обединяващ подход. В настоящия брой се
стремяхме да включим статии, които поотделно и заедно рисуват
подобна комплексна картина. По-специално, постарахме се да включим не само гласовете на леви автори, но и тези на разпознаваеми и
уважавани фигури от утвърдилото се в България зелено движение,
а също и на представители на някои съвсем нови формации. Надяваме се с това да способстваме за по-интензивен и продуктивен
диалог между зелените и левите сили в България. Вярваме, че споделяме твърде много, за да си позволим да останем в сравнителна
изолация и да не работим заедно.
Разделили сме броя на две части, като условно можем да кажем,
че първата застъпва един по-силен акцент върху икономическия
аспект на климатичната криза, докато втората е по-пряко екополитическа.
Започваме с текстове на двама нови за нашите страници автори, чиито текстове най-пряко конфронтират въпроса за връзката
между екологична криза и капитализъм. В своя по същество полемичен текст, Стойо Тетевенски рисува сценарии на краткосрочен
крайно разрушителен колапс, ако продължим по досегашния път.
Той включва не само отрицанието на климатичните промени, но и
плахия, „либерален“ подход към тяхното разрешаване. Преодоляването на кризата според автора е възможно само при подход, който
държи сметка за отрицателните екологични ефекти на неравенствата и новата колонизация на огромни региони от планетата.
От своя страна, Фатма Февзи проблематизира нашумялото
напоследък понятие антропоцен. Настоящата епоха е по-адекватно
да бъде наричана капиталоцен, твърди Февзи, следвайки Джейсън
Муур, тъй като не човекът като такъв, а една определена икономическа система е отговорна за глобалното въздействие върху
околната среда. Трансформирайки тази система, ние като хора сме
способни да променим това пагубно въздействие.
Следва статия на българския еколог и природозащитник Тома
Белев, познат на широката публика с дългогодишната си практика
като експерт в закрилата на околната среда, както и с участието си в редица знакови кампании и протестни акции. В текста си
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Белев прави евристично сравнение между поведението на финансовия капитал и екологичните ресурси, мислени като т.нар. природен капитал. Оказва се, че и природният капитал има тенденцията да се концентрира в ръцете на малцина, без оглед на това дали
ще бъде впрегнат рационално и в полза на мнозинството от хора.
Имплицитно в текста сякаш стои заключението, че ако гледаме на
природата като на капитал и ако не установим обществен контрол
върху използването ѝ, сме обречени на злоупотреби, на каквито сме
свидетели у нас през последните десетилетия.
Следва текст на британския икономист и еколог Марк Уилсън в
превод на Росица Кратункова. В него той подлага на критика концептуалната рамка, в която се разработва идеята и политиките
за устойчиво развитие на международно ниво, обръщйки специално
внимание на доклада на Програмата на ООН за околна страна „Към
зелена икономика – пътища към устойчиво развитие и изкореняване на бедността“. Акцент на анализа са многобройните аспекти,
в които заложените мерки остават формулирани в икономически
категории, докато разрешаването на екологичните проблеми изисква много по-многопластов подход.
Вера Петканчин, на свой ред добре позната на зелените среди
у нас със своята роля в множество екокампании, се концентрира
върху климатичния отпечатък на селското стопанство. Темата е толкова по-актуална, след като вече знаем как агресивното индустриално животновъдство и земеделие способстват за
глобалното разпространение на нови зарази като covid-19. Решението, което Петканчин предлага, е в посока на хранителната
независимост, култивирането на земеделски умения и един нов
тип предприемачество, залагащ не на агресивната конкуренция,
а на сътрудничеството. Каква е приемствеността на този подход с кооперативното дело? Не оставя ли и новото предприемачество място за експлоатация, включително скрита? По какъв
начин неизбежно по-скъпите биопродукти могат да престанат
да бъдат нишови и успешно да се конкурират с продуктите на
аграрната промишленост? Статията оставя всички тези важни
въпроси отворени, но засяга важна тема, често пренебрегвана в
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левите среди: икономическата инициатива не като монопол на
капитализма, а като форма на съпротива срещу него.
Първата част на този първи екологичен брой dВЕРСИЯ завършваме, отдавайки почит към историята на социално-екологичната
мисъл в България. Препубликуваме два откъса от монографията
на покойния философ Павел Георгиев „Проблеми и парадокси“ (1983),
посветена на противоречията между капиталистическата идеологема за безграничния растеж и ограниченията, наложени от околната среда. Както ще прочетете, Георгиев също така обаче далеч
не мисли екологичните проблеми като ендемични за капитализма, а
посочва как те съвсем логично възникват и в хода на модернизационния проект на държавния социализъм в Източния блок. Текстовете
му ясно показват как последователната социалистическа позиция
е неразривно свързана с екологичната загриженост и осъзнатост.
Същевременно, те дават силни аргументи за заключението, че
истинско решение на екологичните проблеми е възможно само при
една истински социална икономика.
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В епохата на
климатичната криза,
решението е
антикапитализъм
или смърт
Стойо Тетевенски

С

ветът е изправен пред безпрецедентна заплаха за съществуването си. Най-мрачните прогнози за климатичните промени
вече се сбъдват, а потърпевшите са природата и бедните.
Безброй пъти съм се опитвал да концептуализирам защо стигнахме дотук. Изправени сме пред невиждана досега криза: фактите
сочат, че в следващите десетина години планетата ще достигне
т.нар. „повратни точки“ – определени прагове за задвижване на
катастрофални екологични процеси като освобождаване на метан
от пермафроста и стопяването на леда, след които няма връщане назад. Всяка минута изгубено време означава, че имаме още
по-малки шансове и трябва да вложим много по-големи усилия, за
да избегнем най-страшните последици на промените в климата.
Както показа броят на протестиращите през последната година,
милиони по света разбират спешността и сериозността на проблема. Защо, тогава, дори най-прогресивните държави се провалят в
предприемането на адекватни мерки за справяне с климатичната
криза? Защо бездействието на управляващите не води до бунт на
управляваните?
Тези въпроси са, разбира се, централни за всеки, който се е сблъскал с последиците от климатичните промени, както и за участниците в климатичното движение. Десетилетия наред два основни
наратива доминираха и формираха дискурса по климата. Условно
може да ги наречем консервативен, отнасящ се със скептицизъм или направо отричащ научните данни за промени в климата,
и либерален, който приема (непълните и недостатъчни) данни за
промените в климата и разчита на пазарни механизми и индивидуални действия за неутрализирането на тези промени. Те произведоха, на фона на развиваща се климатична катастрофа, меко казано
странна смесица от политики и разбирания. Темата за „глобалното
затопляне“ влезе в учебниците и в новините, но остана далечна и
неразбираема; политическата класа рамкира защитата на околната среда като пречка за развитието на икономиката; в публичното
пространство дебатът се разгърна като въпрос на „вярване“ или
не в причиненото от човешка дейност глобално затопляне. Дори
конкретни и видими проблеми, едновременно допринасящи за про-
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мените в климата и за влошеното качество на живот на хората –
като замърсяването на въздуха и замърсяването с пластмаса – се
настаниха в обществото под формата на някакъв измислен класов
конфликт (бедните замърсяват) или, в най-добрия случай, като
обществен проблем, в който някакъв буржоазен елит е жертва на
действията на конкретна група хора. В софийски контекст „цапащите“ са често я някакви байганьовци, ще рече масата, простият
народ, или, за по-удобно, ромите, върху които митологемите за
неграмотността и противното на гражданско държание се смесват с расизма и белите концепции за чистота. Замърсяването от
бедните, разбира се, не е причинено от липса на осъзнаване, а от
липса на избор. Хвърлянето на вината върху хора, които се опитват
да оцелеят в страна, в която всеки трети не може да си позволи да
се отоплява, е равнозначно на обричането им на смърт.
В световен мащаб липсата на какъвто и да е напредък по въпросите на причинените от човека климатични промени е резултат
от начина, по който (не) разбрахме случващото се, ограничени от
доминиращите истории за него: действахме и оставихме правителствата да действат в рамките на това, което ни беше представено като някакъв далечен, ако въобще съществуващ, проблем.
Разгърнатите в общественото пространство разкази за глобалното
затопляне като несъществуващо или като преодолимо с пазарни
мерки, колкото и условно да е разграничението между тях, са представени единствено в контекста на идеологическите рамки, от
които произлизат; ако ги погледнем по-внимателно ще забележим,
че всъщност те много си приличат. Затова и много от тези, които
вчера отричаха промените в климата, днес твърдят, че промени
има, но не са причинени от човека (и следователно нищо не може
да се направи), или пък предлагат свои климатични планове, които
може да определим в най-добрия случай като прах в очите, някаква
мека форма на отричането на промените в климата.
Само допреди няколко години публичното говорене по темата се
изчерпваше до тези наративи; учените, коренните народи, бедните
и най-застрашените от климатичните промени, идентифицирали
заплахата от глобалното затопляне още преди десетилетия, бяха
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игнорирани. Изправени пред научните данни, онагледяващи климатичната криза, мнозинството мейнстрийм коментатори не съумяха да представят някакво кохерентно разбиране за случващото
се, защото признаването и приемането на мащабите на проблема
води до сблъсък със свещената крава на световния ред: икономическия растеж. Ах, растежът! Както Наоми Клайн отбелязва, десетилетията бездействие по въпросите с климата и тоталната
неспособност на света да се справи или поне да осъзнае и приеме
проблема е продукт на ерата, в която живеем.
Засилването на научния интерес към причиненото от хората
глобално затопляне през 80-те съвпада с установяването на господството на неолибералната идеология. Тя представлява вид
пазарен фундаментализъм, който разглежда отделния индивид като
атомизиран потребител, и подчинява всички човешки отношения
на пазара: успехът на човек се измерва с цената, която може да
получи за работната си сила; всеки е в конкуренция с всеки; всичко
– от здравето до въздуха и водата – подлежи на продажба. В тази
конфигурация „свободната“ конкуренция е най-важен елемент, който предопределя приетото за успех; всяка държавна и обществена
намеса е нежелана.
Материален израз на тази идеология е разглеждането на социалната и природната среда като неизчерпаеми източници на ресурси,
въз основа на които се трупа капитал. Икономическата глобализация
подчинява отделните икономики на логиката на големите играчи –
международните корпорации, които насърчават дерегулацията на
трудовите отношения и защитата на околната среда, за да може
да усвояват все по-нови територии на печалба. За целта те не се
колебаят да употребят всички стари трикове от книгата на капитализма: впускане в безкрайни войни, носещи доходи на военно-промишления комплекс; криминализиране на бедността*; икономическа
реколонизация на бедните държави чрез принудителна приватизация; целенасочено обедняване на глобалния пролетариат и икономически империализъм; антимиграционна политика; нарастване на
влиянието на финансовия сектор за сметка на реалния като основа

* Loïc Wacquant. Prisons of Poverty. University of Minnesota Press (2009)
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на спекулата и производството на пари*; използване на държавен
терор срещу протести и мобилизации; овластяване на авторитарни и фашистки движения за контрол над населението и подкрепа за
реакционерски политики срещу правата на жените, небелите хора,
хората с увреждания и пр., и пр.
* В икономическата литература този процес е известен като финансиализация.

© James Mckay
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Неолиберализмът изцяло доминира и темата за глобалното
затопляне: пазарът, чиято „невидима ръка“ преодолява всички
дефекти на системата, следва да преодолее и глобалното затопляне. Трагедията на климатичната катастрофа може да се обясни
до голяма степен именно с господстващата идеология на капитализма: трупането на печалба. Да се изправим срещу глобалното
затопляне означава да признаем, че човекът зависи от природата, а преследването на неограничени печалби води до задушаване
(буквално) на природата, следователно и до края на човечеството.
Логиката на безкрайния растеж на капитала се противопоставя на
логиката на ограничената планета. Безотговорността, която ни
докара дотук, е всъщност безконтролният капитализъм, който е
отишъл твърде далеч. Преодоляването на капитализма е основа за
преодоляване на климатичната криза.

За основите на едно истинско еко-социално
движение
Няма да се фокусирам върху изследването на безкрайните причинно-следствени връзки между капитализма и глобалното затопляне;
вместо това, ще се опитам да обърна внимание на стратегиите
за справяне с климатичната криза като стратегии за еко-социална
справедливост. Световната рецесия от 2008 г. даде нов тласък на
антикапиталистическата борба. Днес имаме основание да твърдим,
че антикапитализмът е не само основа за борбата срещу глобалното затопляне, но и обратното, че борбата срещу глобалното
затопляне може да бъде само антикапиталистическа; капиталистическата експлоатация и на хората, и на природата трябва да бъде
преодоляна, за да осигурим физическото оцеляване на екосистемата,
и да преодолеем социалните неравенства. Както беше отбелязано
по-горе, в много отношения хората, притиснати от бедността
и липсата на социална и икономическа сигурност, са принудени да
замърсяват или са лишени от възможността да отделят време
и усилия за колективна борба с глобалното затопляне, защото са
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изправени пред по-големи насъщни проблеми като глад, студ, насилие и безработица. Демонстрирането на общите причини и общите
решения на климатичната криза и социалните неравенства е ключ
за успеха и на двете борби; само така можем да адресираме едновременно спешните нужди на хората и надвисналата климатична
катастрофа. Ако се провалим в едното, ще загубим войната.
На какво би следвало да се основе едно такова движение? За да
отговорим на този въпрос, следва да проследим кои са основните
борби, които се противопоставят на причиняваните от капитализма социални и екологични катастрофи.

Социална справедливост
Борбите за полово равенство и куиър права, антирасистките мобилизации и работническите движения са естествено пространство
за антикапиталистическа съпротива. Много често социалните
неравенства са преплетени с последиците от климатичната криза.
Например, усилените от глобалното затопляне големи суши в
Замбия водят до глад и избухването на епидемии от тиф и холера.
Търсещите по-добър живот мигранти са все повече климатични
бежанци. Поради това, едно движение за правата на мигрантите
и бежанците трябва също да е движение за екологична справедливост, което да неутрализира ефектите от климатичната криза в
държавите, откъдето те търсят спасение и които търпят най-големите последици; климатичното движение от своя страна трябва
да е антирасистко в своята природа, за да се фокусира върху борба
срещу причините на кризата (капиталистическата експлоатация),
вместо да търси изкупителни жертви в малцинствените групи
и мигрантите. В противен случай рискуваме растящото еко-фашистко движение, което промотира контролиране на населението
от малцинствени групи, да яхне обществената паника, която климатичната криза ще произведе през идващите години. Сред примерите за успешни движения тук може да посочим Women’s March
и Sunrise Movement, както и движението „Петъци за бъдеще“.
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Движението за климатична справедливост трябва да бъде и
пацифистко. Военно-промишленият комплекс е един от най-големите глобални замърсители (най-големият потребител на нефт,
респективно производител на емисии на парникови газове в света,
е Пентагонът). Войните водят единствено до унищожаването на
екосистеми, смъртта или прогонването на милиони хора от техните домове. Огромните бюджети за отбрана трябва да се пренасочат към преминаването към въглеродонеутрална икономика
и по-справедлив и свободен от насилие свят.
За да постигнем социална справедливост като основа за борбата
срещу климатичната криза, трябва да се отнесем до произхода на
неравенствата. Благодарение на труда на историци като Силвия
Федеричи можем да проследим и директната връзка между подчинението на жените, цветнокожите и животните и възхода на
капитализма. Тя защитава идеята, че произвеждането на половите
роли, конструирането на расизма и на разглеждането на животните
като лишени от чувства и разум са всъщност функции на класовото
общество, маскиращи производството и възпроизводството като
биологична съдба. Съпротивата срещу установяването на контрол
върху телата ни е и съпротива срещу капитализма.

Демократизация
Бързият преход към екосъобразно общество без съмнение може да
се осъществи само с обединените ресурси на всички държави и чрез
централизирано планиране. За да се подсигури устойчивост, трябва
да се гарантира, че настоящите географски неравенства няма да
бъдат възпроизведени, а цената на жертвите, които без съмнение ще трябва да приемем (като отказът от консуматорството
например), ще бъдат поети пропорционално според възможности
те. Като движеща сила на бързата трансформация в устойчиво
и въглеродонеутрално общество трябва да бъдат привличани и
овластени местните общности, които най-добре може да управ
ляват нуждите си и да защитават интересите си. Не на послед-
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но място, необходима ни е и икономическа демократизация, сиреч
контрол на местните общности над средствата за производство,
така щото те да отразяват нуждите на населението и природата. Историята показва, че в много случаи местните общности са
не само постоянен защитник на местната природа, но и активен
двигател за въвеждане на ефективни устойчиви политики. Като
близки примери тук бих посочил дългогодишните усилия на общнос
тите в Трън, Крумовград и Роша Монтана в Румъния срещу златодобивните компании, както и мобилизациите срещу шистовия
газ. Международното движение Extinction Rebellion е поддръжник
на идеята за преход към климатична справедливост на основата
на граждански асамблеи.

Възстановяване на екологичния баланс
Една от най-съществените задачи пред нас е възстановяване на
връзката между човека и природата и разбирането, че човекът е
част от, а не господар на екосистемата. Този процес е материален, но и духовен, в широкия смисъл на думата. Extinction Rebellion
и водени от коренни народи екологични движения подчертават
нуждата от общностни ритуали и духовна връзка с природата
като основа за преодоляването на екологичната криза и човешкото унищожение на природата. Ритуалите имат силно символно
значение и предизвикват чувство за принадлежност към екосистемата, обратно на стерилността на „цивилизацията“. Физичес
кото изолиране на хората от природата има сериозен отпечатък
и върху разрастващата се криза на ментално здраве и растежа
на депресията и тревожните разстройства. То е последица от
наложената изкуствена дихотомия между човек и природа, която
има материалистична основа: тя е необходима, за да се оправдае
експлоатацията и унищожението на природата в името на печалбата. Но какво произлиза от тази дихотомия? Според Енгелс, „[п]
овишаващ се прекомерен труд, повишаваща се мизерия на масите

24

и всеки десет години голям крах“*. Капиталистическата логика и
тук върви срещу човека, лишавайки го дори от основните му средства за оцеляване като вода и въздух, както и срещу природата,
причинявайки глобалното затопляне. Затова е нужно да установим
по нов начин отношенията си с екосистемата, която обитаваме.
Заради всичко това аз защитавам веганизма – именно ново отношение с екосистемата ни – като необходим за еко-социалното движение. Според ФАО** животновъдството е отговорно за около една
четвърт от емисиите на парникови газове и е основен причинител
на обезлесяването и загубата на биоразнообразие. Преминаването към изцяло растителен хранителен режим би освободило над
половината от използваната от хората земя, която да отдадем на
останалите биологични видове на планетата, и така да гарантираме запазването на биоразнообразието и да спрем шестото масово
измиране. Преустановяването на животновъдството е императив
за борбата срещу климатичните промени и за възстановяването
на екологичния баланс. Човечеството обаче следва да преразгледа и
много други практики, унищожаващи околната среда, като например производството на цимент, което допринася с около 8% от
емисиите на въглероден диоксид, превръща природни хабитати в
кариери, убива хора и води до реалната заплаха от изчерпване на
пясъка на планетата.

Деколонизация
Процесът на подчиняване, респективно унищожение на природата,
е тясно свързан с европейската колонизация. Последиците от колонизирането на Америка, Африка, Азия и Океания са особено очевидни
днес. Изсичането на дъждовните гори и експлоатирането на минните залежи в тези континенти продължава и днес благодарение на
* Карл Маркс, Фридрих Енгелс. Избрани произведения в десет тома. Том 1-10. Том 2, „Диалектика
на природата“. София, Партиздат, 1984 г..
** FAO. 2019. Climate-smart agriculture and the Sustainable Development Goals: Mapping interlinkages,
synergies and trade-offs and guidelines for integrated implementation. Rome.
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установените през колониализма икономически властови структури и дълговата зависимост в постколониалния период. Усилените
от глобалното затопляне ужасяващи пожари в Австралия, жертва на които станаха над 1.25 млрд животни (до днес!) са директен
резултат от опустошаването на природата от бели говедовъди
и от прекъсването на традиционните местни практики по „културно горене“, тоест предизвикване на ограничени пожари с цел
предотвратяване на огромни стихии като днешната. Затова аз
разглеждам деколонизацията като основен за еко-социалната борба
процес. Възстановяването на автономията на местните народи
по света би означавало зачитане на установените с хилядолетия
еквилибриуми, в които хора и други животни съществуват заедно
и благодарение едни на други. Като основни примери тук бих посочил борбата на коренните народи срещу нефтената индустрия в
Еквадор и Северна Америка, както и американското движение за
„Червен нов курс“.
Изграждането на общи фронтове на различни социални движения
на основата на съпротива срещу господстващата система означава
и оспорване на културната хегемония на капиталистическата класа,
която, веднъж наложила господството си с насилие над природата
и хората, подсилва, утвърждава и възпроизвежда това господство
чрез историите и изображенията, които представя. Формирането
на солидарни мрежи ни позволява да превъзмогнем тази хегемония,
както и да си вземем обратно нашата колективна власт. С две думи,
да повярваме, че един по-добър свят е възможен, и да се овластим,
за да се борим за неговото осъществяване.
На разнообразни разбирания за еко-социална справедливост се
основават социалните мобилизации от последните години, концентрирани около „Зеления нов курс“, воден от леви политици
като Александрия Окасио-Кортес и Бърни Сандърс; глобалните
ученически стачки, вдъхновени от Грета Тунберг, през въстанията срещу климатичната криза и унищожаването на природата
от Extinction Rebellion до борбите на коренните народи в Америка.
Всички те дават основание за надежда и по същество конструират
нов модел на разглеждане на климатичната криза, който премина-
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ва отвъд либералните утопии на милиардерите и еко-фашистките рационализации на кризата. Успехът на модела за еко-социална справедливост зависи в голяма степен от способността ни да
изградим солидарност между различните социални мобилизации,
но и да преборим доминиращия неолиберален наратив. Нито един
от нас не се „реализира“ (каквото и да означава това) благодарение
на пазарната конкуренция. Напротив, ние сме част (и сме зависими) от единна еко-социална система, чийто баланс е нарушен от
наложените ни капиталистически взаимоотношения. Капитализ
мът може да оцелее единствено чрез непрестанното усвояване на
нови и нови „ресурси“ – човешки и природни – което реализира чрез
непрестанни войни срещу дивата природа, човешките взаимоотношения, бедните и маргинализираните, тоест там, където не е
достигнал максимална печалба. Днес знаем, че вътрешната логика
на тази система води до физическото унищожение на нашия дом
и на условия на живот на Земята. Знаем също така, че в развиващите се климатични катастрофи по света капиталистическата
класа няма да се посвени да жертва нас в името на собственото си
добруване. В условията на ограничени ресурси и вихрещи се умножени и усилени от глобалното затопляне природни стихии, пречка
за властващата система ще сме ние, безвластните бедни.
Въпросът, тогава, е ясен: или унищожаваме капиталистическата система и нейното бъдеще на частни пожарникари и живот на
Марс за богатите, или ни чака климатичната катастрофа, която
вече чука на вратата: огнен ад за бедните и природата.
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Капиталоцен
или какво виждаме
в ерата на капитализма
Фатма Февзи
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Въведение

А

мазония, Суматра, Алепу, Еверест, Пирин...
Пет места от различни краища на света, които попадат в
дългия списък с кътчета от планетата Земя, изживяващи
едни от най-високите си исторически нива на преобразяване, които никога повече няма да изглеждат като преди и които стават
жертва на капитала.
Докато Амазония и Суматра са опожарявани заради една или
друга цел и са преки потърпевши от климатичните промени, вече
безспорно причинени от човешката намеса в природата, то Алепу, Еверест и Пирин в следващите години ще бъдат заринати от
бетон и неразградими отпадъци.
Имайки предвид все по-опустошителните климатични промени
на планетата, в тази статия ще разгледам капитализма като главен причинител/виновник за настъпващите природни сътресения.
В първата част на статията се опирам на теориите за определяне на геоложки и исторически епохи, за да установя дали сме
навлезли в нова ера на човека като основен геоложки фактор, т.е.
антропоцен; или дали по-скоро трябва да говорим за капиталоцен, защото капиталът е в основата на човешките действия през
последните няколко века. Във втората част разглеждам пример
от ерата на капиталоцена – презастрояването по българските
природни паркове и защитени територии. В заключение поставям
някои отворени въпроси за алтернативи на капиталистическото
статукво, които трябва да бъдат въведени, ако искаме да запазим
планетата.

Антропоцен vs. Капиталоцен
Геоложката и историческа периодизация следва да помага за разграничаването и структурирането на ценна информация от преди
милиони години. Докато геоложките епохи се определят спрямо
развитието на планетата Земя чрез анализиране на различните ѝ
съставки (скали, минерали, тектонски плочи и т.н.), историческите
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епохи се центрират върху дейностите на човека и развитието на
културата (оръдия и начин на труд, писменост, инструменти и т.н.).
В рамките на холоцена, настоящата геоложка епоха, попадат много исторически епохи – от бронзовата епоха до модерността или
съвремието. Още при това сравнение става ясно, че може би вече
холоценът като естествена геоложка епоха е приключил (Steffen, W.;
Crutzen, P.; McNeill, J. 2007, с. 614). Това твърдят и учените от Работната група по антропоцен (РГА) към Подкомисията за кватернерна
стратиграфия, които работят по официалното признаване на антропоцен като настояща геоложка епоха, в която дейността на човека е
станала основната геоложка и морфологична сила, променяща самата планета. С началото на индустриализацията хората започват да
променят облика на Земята и атмосферата, както и собственото си
ежедневие, чрез използването на изкопаеми горива, които са основни
замърсители на околната среда и въздуха. Поради тази причина от
РГА (и не само) предлагат антропоцен (от гр. антропос – човек) да е
наименованието на новата епоха – епохата на модерния човек – не
само като геоложка, но и историческа епоха (ibid., с. 615)*.
На пръв поглед антропоцен наистина звучи като по-логичното
наименование и теоретично обяснение на времето, в което живеем.
Като се задълбочим обаче в изследване на неговото начало, протичане и бъдеще, виждаме няколко пропуска, не толкова в геоложки,
колкото в исторически аспект.
Джейсън Муур (2017), един от основните критици на антропоцена, разглежда в статията си The Capitalocene, Part I: on the nature
and origins of our ecological crisis недостатъците на тази концепция,
задавайки един централен въпрос:
Наистина ли живеем в антропоцен – ерата на човека – с евроцентричната
и техно-детерминистката му перспектива? Или живеем в капиталоцен –
ерата на капитала – историческата епоха, белязана от безкрайното
трупане на капитал? (Moore, J. 2017: с. 3).**
* Това все още не е официално призната епоха от Международната комисия по стратиграфия и
работата по признаването ѝ продължава. Актуални новини и публикации на групата могат да се
намерят на сайта ѝ.
** Преводът тук и по-нататък е на автора.
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Според Муур това е и първият недостатък на понятието антропоцен – че разглежда хората като хомогенна група и не определя кой
е антропосът, който всъщност е главният актьор в тази нова ера.
Създавайки хомогенна представа за човечеството, в антропоцена
всички хора носят в еднаква степен отговорност за екологичните
процеси на Земята. По този начин се заличават ключови фактори,
произвеждащи неравенства и насилие, като например ролята на империализма, расизма, патриархата и капитализма. Муур преразглежда
идеята за нова историческа епоха и я нарича капиталоцен – „разбирана като система на власт, печалба и препроизводство в мрежата
на живота“ (Moore, J. 2017: с. 1). Работната група по антропоцен,
занимавайки се с въпроса за произхода на климатичните промени,
пропуска да разгледа капиталистическата система като основен
двигател на повишаване на CO2 и в крайна сметка вместо да хвърли
светлина в мрака, прикрива истината (Moore, J. 2017: с.2). Затова
е и разбираемо, както отбелязва Муур, че антропоцен е по-скоро
удобна идея и за нея се говори много в либерални медии като The
Economist, The New York Times, BBC и т.н. (пак там.).
Вторият недостиг на антропоцена е в самата периодизация. За
РГА стартовата точка на климатичните промени е Индустриалната революция в Англия в началото на 19-и век (Crutzen, P. et al. 2007:
с. 614). Тук се пропуска един важен исторически момент – колонизацията след Колумб, когато природата започва да се превръща в
източник на капитал или ресурс за трупане на такъв, а робството
става основна социално-икономическа система (Moore, J. 2017: с. 3).
Изключвайки четири века от търсенето на причините за климатичната криза, ние всъщност игнорираме много важни моменти
от драстичните екологични промени (и в обществото, като наложените властови отношения на земевладелец/роб) като масовата
обработка на почвата и обезлесяването с цел земеделие и износ на
стоки: „Капиталоценът не е само система, трупаща капитал, но и
водеща до унищожение“ (Moore, J. 2017: с. 6).
Третият пропуск на понятието за антропоцен е и най-важ
ният момент от климатичните промени – дуализмът човек/
природа, който е в основата на капитализма – природата като
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външен, контролируем от човека евтин ресурс (пак там, с. 7).
За Муур най-големият пропуск не само в дискурса за антропоцена, но и в зеленото движение, е, че човекът и капитализмът
се разглеждат извън мрежата на живота (от англ. web of life):
Можем ли наистина да различим това, което ни прави хора, например,
абстрахирани от отношенията ни с кучета, свине, риби и крави? [...] в
житейския ни опит няма отделяне от природата, дори и природата, която
обитаваме, често да е изпълнена с бетонни конструкции, задръствания
и кули на мобилни телефони (Moore, J. 2017, с.6).
Възприемането на природата като евтин ресурс и експлоатирането ѝ редом с експлоатацията на човешкия труд са в основата
на капитализма и на капиталоцена. Това разделение човек/природа Муур определя като „най-големия абсурд на капитализма“ (с. 7):

Източник
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[...] капиталистическата цивилизация развива предпоставката, че ние
обитаваме нещо, наречено общество, и действаме върху нещо, наречено
природа. Това е проблемът с отчуждението, оформянето на всичко - от
структурите на работата до структурите на чувството (Marx 1977;
Braverman 1974; Williams 1977). В този смисъл обществото и природата са
не само израз на отчуждение, но и инструменти за него. (Moore 2017, с.8).
В България това разделение и абсурдите на капиталистическия
режим не са изключение. В следващата част на статията ще разгледам два такива примера.

Бележки от България в ерата на капиталоцен
Най-ярки примери от ерата на капиталоцена в България се намират в сферата на туризма, който още през 90-те години попада в
ръцете на малка група олигарси. Олигархът може би е и главният
актьор в българския капиталоцен. Както Юрген Рот описва българските олигарси в своя статия, това са онези мултимилионери,
чиято любима формула „пари-медии-власт“ (Рот, 2013) им помага
да експлоатират, манипулират и управляват вече 30 години .*
Един от основните инструменти за продължаване по тази
формула, която е пагубна не само за обществото, но и за околната
среда, са частни (най-вече строителни) фирми, усвояващи пари от
обществени поръчки. Най-видната, станала известна с обезобразяването на планините Пирин и Витоша, е Юлен АД, концесионер
на ски зоната над Банско. Не само разпрострял се на повече от
позволената му територия за строеж в национален парк Пирин,
но и навлязъл в защитени местности, дружество Юлен АД с досегашните си практики е показателен за парадоксалното обществено очакване капиталистическата държава и концесионерите да
опазват околната среда и защитените територии. Така исканията
на природозащитниците по време на протестите срещу втори
* Рот, Ю. (2013). В България ги наричат олигарси. DW.com. Извлечено от: https://bit.ly/33qkCWU
(29.11.2019)
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лифт на Банско бяха не толкова за истинско опазване на природата, т.е. тя да остане дива, колкото срещу самия концесионер.
Ивайло Атанасов описва добре тези противоречия в статията си
за Барикада:
Безграничната любов едновременно към природата и свободния пазар
може да доведе до ситуация, в която си едновременно против изграждането на втори лифт, но и за свободна конкуренция, при която се
предполага, че има поне два независими един от друг лифта.[...] Те
[защитените територии] са извадени от пазара с ясното съзнание, че
той ще ги употреби.*
Дали ще е лифт и от кой концесионер ще се строи няма никакво значение, но за съжаление в общественото мнение занимания
с личността и предполагаемите качества на строителя излизат
на преден план, вместо да се постави под въпрос какво всъщност
позволява да има предпоставка за приватизиране на природата и
неспазване на закона за защитените територии. Лесно забравяме,
че в пазарната икономика не само частните фирми, но и държавата
е актьор, който е както продавач, така и купувач на услуги. Особено ако олигарси са пряко или косвено участници в управлението
на една капиталистическа държава, не би трябвало да е изненада
държавата да защитава интересите на бизнеса, печалбата и трупането на капитал, докато замърсяването на природата в името
на тези интереси остава несанкционирано именно защото природата се превръща само в ресурс. Черноморието е втори показателен пример на българския капиталоцен, където естествени
природни обекти като дюни или резервати биват премахнати или
замърсени с цел строителство на туристически обекти. На пръв
поглед не звучи проблематично да се строят места за настаняване на туристи по курорти с цел развитие на туризма, но по българското Черноморие в по-голямата си част цялото това строителство се случва за сметка на природата, не-екосъобразно, нито
* Атанасов, И. (2017). Пет мита за Пирин. Baricada.org. Извлечено от: https://baricada.org/2017/12/21/
pirin-legends/ (25.11.2019)
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законосъобразно. Диви и/или защитени плажове като Иракли, Алепу,
Корал и най-накрая къмпингите Смокиня и Градина (през 2019 г.) са
преобразени при строителството на хотели, ресторанти и др.
комплекси, което води не само до повече бетон по крайбрежието,
но и застрашава естествения хабитат на много видове растения и животни. Разбира се, много от плажовете са дадени на концесия и се очаква строителни предприемачи да опазят околната
среда – същият парадокс както в случая с Банско. Двама журналисти от австрийския вестник Дер Щандарт обобщават състоянието по българското Черноморие през 2018 г. по следния начин:
Плажовете по Черноморието са нещо като „last frontier“ (последна граница)
на печалбата и на добрия вкус в България – там се изнасят последните
битки за пари и свобода: дивият капитализъм срещу дивите къмпингуващи, алкохолните туристи срещу министри, изпаднали в опиянение от
собствената си власт.*
Пирин и Черноморието са само два примера от ерата на капиталоцен, които са достатъчни да покажат, че в България той се развива
както по дефиниция – експлоатация и унищожаване на природата
от страна на капиталисти (или олигарси) с цел печалба и икономически растеж.

Накъде след това?
Историческите и геоложки епохи винаги са продължавали хиляди
години, като промени в климата и биосферата са влияели на начина
на живот на хората, карали са ги да емигрират и да се приспособяват към новостите в заобикалящата ги среда. Капиталоценът
все още е на около 500 години и ще продължи, докато последното

* Бернат, М.; Цветкова, С. (2018): Bulgaren kämpfen um Freiheit am Strand. Извлечено от: https://www.
derstandard.at/story/2000086568674/bulgaren-kaempfen-um-freiheit-am-strand (05.01.2020)

35

дърво не е изсечено (Moore, J. 2017).* За да успеем да предотвратим
изсичането на последното дърво, трябва сериозно да се замислим за
мястото на капитала в живота ни и на планетата, както и за начина,
по който капитализмът е навлязъл във всяко едно наше действие
не само като икономическа система, но и като начин на мислене,
хранене, работа, живот. Когато разпознаем движещите сили на
капитализма, можем да видим и неговите слаби страни, една от
които е, че се основава на експлоатация – евтини природни ресурси
и евтина работна ръка. Общоприето е, че ресурсите на природата не са създадени за употреба само и единствено от човека и не
са вечни. Т.е. капитализмът ще се самоизхаби, ако продължава да
се развива по формулата човек/природа, която описах в първата
част на статията. Теориите за алтернативи на сегашната пагубна
за планетата икономическа и политическа система са много, като
един от тях се превръща в основна тенденция – зеленият капитализъм. Той е добре дошъл най-вече за консуматори и производители, които просто ще заменят едни неекологични продукти с други
(малко) по-екосъобразни продукти. Капиталистическата пазарна
икономика обаче, целяща икономически растеж, ще си действа,
без да има дисбаланс в търсенето и предлагането, а трупането
на капитал ще продължава както при стандартния капитализъм.
Също така зеленият капитализъм не може да разреши един систематичен проблем, защото не дава алтернатива на проблемите на
тази система, а вкарва нови регулаторни инструменти като зелена такса, CO2 данък и пр., които не биха променили отношението
на бизнеса и държавите към природата и климата, имайки предвид
платежоспособността им и участието им в създаването и следенето на тези регулатори.
Еко-социализмът, от друга страна, цели да възвърне описаното
от Муур съществуване на човека и природата в мрежата на живота извън расови, класови и полови отношения, и не по формулата

* Moore. J. (2017, Winter 2017). The Road to Ruin – making sense of the Anthropocene. Progressive Review,
volume 24(3), 176-202.
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System, change, not climate change. Източник: awid.org
Автор: Gustave Deghilage

човек/природа.* Еко-социалистите се водят по житейския опит на
коренни народи, чиито икономики са вградени в безкласово общество
в единство с природата и съсредоточаващи се върху обща собственост на благата. Еко-социализмът не е просто нов начин на производство, а нов начин на съществуване, в което икономиката не е
основна организираща сила в обществената структура, за разлика от
капиталистическото общество (Saul, Q. 2013).** Той не се основава на
производството на излишна стойност, а на присъщата стойност на
природата (пак там). Трудно е да си представим първоначалното приемане въобще на някакъв вид социализъм за алтернатива сред масата

* Повече за еко-социализма виж: https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-socialism
** Саул говори за еко-социализма и описва възможния преход от капитализъм към еко-социализъм на конгреса за биоразнообразие в Парагуана, Венецуела. Транскрипт на речта му може да се
намери тук: http://ecosocialisthorizons.com/2014/10/the-transition-to-ecosocialism/
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Източник

в постсоциалистически държави, каквато е и българската, където
социализмът се е превърнал в червения враг и е табу да се говори
за различните му форми. А всъщност примерът на еко-социализма
показва, че еко-социалистическо мислене поначало би разрешило много
дълбоки проблеми в обществото, вкл. и тези, свързани с климатичните промени. За разлика от държавния социализъм (като съветския и
китайския, например), който историята познава, еко-социализмът
не цели замяна на печалбата с производство в патриархална система,
построена върху завладяване на природата, а се бори срещу всичко,
благоприятстващо капитализма. Както Маркс казва относно държавата в писанията си по Парижката Комуна – „Но работническата
класа не може просто да завладее завършената държавна машина и да
я използва за собствените си цели” (Маркс, К. 1871), така и природозащитниците (или отново работническата класа) не могат да създадат
едно различно общество, съобразяващо се с природата, като вземат
средствата за производство, разработени от самия капитализъм.
Алтернативи има – остава да изберем правилната.
БИБЛИОГРАФИЯ 
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огато ме поканиха да напиша тази статия, ми предложиха да
се занимая с темата „Защо са му на обществото защитени
територии и защо олигарсите не ги искат?“ Реших да я променя малко, защото считам, че обществото знае за какво са му защитените територии и по-важното: големият бизнес всъщност иска
тези най-красиви природни територии, но ги иска за себе си и ако
може – без екологични ограничения върху тях. Според мен законите,
на които се подчинява природният капитал, като каквито могат да
бъдат описани природните екосистеми, са изключително подобни
на онези, на които се подчинява и паричният капитал. И няма как да
са различни, след като и природните екосистеми, и техните услуги,
участват в икономическия живот и водят до формирането на добра
печалба за притежаващия ги. Но тук идва и основният проблем – тези
закони могат да доведат до унищожаване на самия природен капитал,
защото за разлика от финансовите средства, природният капитал
лесно може да бъде унищожен в рамките на самото му използване.

Малко увод в терминологията
„Природен капитал“ (natural capital) е обобщаващ термин за природните
богатства на Земята (почва, води, въздух, екосистемите и тяхното
биологично разнообразие) и на екосистемните услуги, произтичащи
от тях, които правят възможен човешкия живот (Декларация Natural
Capital, 2012). Според управляващите финансовия сектор, изготвили
Декларацията за природен капитал от 2012 г., екосистемните блага
и услуги, осигурявани от природния капитал, подкрепят производителността и глобалната икономика. Според тях нито екосистемните услуги, нито самият природен капитал, който ги осигурява, са
адекватно оценени в сравнение с производствения или финансовия
капитал, въпреки че точно природният капитал е в основата на
нашето благосъстояние. Икономистите и финансистите, приели
декларацията, призовават частния сектор и правителствата да
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установят истинската му стойност и да я използват, за да може
този капитал да се управлява устойчиво в поддържането на човешкото благосъстояние и икономическия растеж.
Екосистемните услуги са материалните и нематериални ползи,
които човечеството получава от природата. Те биват материални (дървесина, риба, дивеч, паша за домашните животни, плодове, влакна, вода и т.н.), регулиращи (въздействия върху климата,
чистотата на водите или въздуха, предпазване от наводнения или
ерозия и т.н.), културни (духовната или религиозна ценност на
някои екосистеми или природни места като източник на вдъхновение за творците, като място за рекреация и наслада за отделния човек, като осигуряващи познанието и образованието ни или
даже като чувство за принадлежност) и поддържащи (осигуряващи
глобалните кръговрати на водата и веществата, на почвообразуването и фотосинтезата) (Николов, 2018).
През май 2011 г. Европейската комисия прие нова стратегия,
определяща рамката за действията на ЕС до 2020 г. за изпълнение
на водещата цел за биоразнообразието, определена от лидерите на
ЕС през март 2010 г., а именно – спиране на загубата му до 2020 г.
С нея се постави за цел до 2014 г. страните-членки да картографират и оценят екосистемите и техните услуги, а до 2020 г. да
ги остойностят и включат в системите си за отчитане (ЕК, 2011).
Както се очакваше, тази амбициозна задача едва ли ще успее да се
реализира. Въпреки това, в отделните държави има добри примери при оценката и остойностяването на услугите. В България
в рамките на процеса на актуализиране на плана за управление на
Национален парк „Централен Балкан“ бяха оценени екосистемните
услуги, оказвани от горите в парка (Димитрова, 2015). За 2015 г.
общата икономическа стойност на услугите, оказвани от горите в НП „Централен Балкан“, се остойностява на 5 314,88 лв/ha за
1 година, от която 8,4% се дължи на материалните услуги, 17,2 %
на регулиращите, 24,4 % на културните и 50% на поддържащите.
От това пилотно изследване можем да направим извод, че стойността на екосистемните услуги зависи от потреблението им,
включително в исторически план, и от ареала на разпространение.
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Териториалната защита на природния капитал в България с цел
опазване на биологичното разнообразие се извършва чрез две системи – защитените територии, управлявани по реда на Закона за
защитените територии, и защитените зони от мрежата Натура
2000, управлявани чрез Закона за биологичното разнообразие. Двете
системи се припокриват териториално, като защитените територии заемат 5,3%, а защитените зони – близо 35% от площта на
България. Основната цел на управление на защитените територии е опазване на природата, докато при защитените зони имаме
изискване за съобразяване на целите на управление с опазването на
биологичното разнообразие в тях. Режимите за опазване на защитените територии и зони се създават чрез заповедите за обявяване и
плановете им за управление. ЕК през 2019 г. установи, че режимите
на защитените зони от Натура 2000 липсват или там, където са
създадени, не гарантират постигане на целите на мрежата.

Законите, управляващи природния капитал
Капиталът естествено се стреми към натрупване.
Доказателство, че този закон действа и за природния капитал, лесно
можем да установим в справките на Министерство на земеделието, храните и горите относно заменките на гори, които позволиха
на шепа близки до властта бизнесмени да станат собственици на
уникални природни територии от мрежата на Натура 2000.
Така например фирми на Гриша Ганчев през периода 2005-2009 г.
придобиват чрез замяна 681 декара на първа линия на плажа на Крапец (основно дюни и гори), 613 декара на плажа на Шабла (само дюни),
699 декара на брега на Топола, 293 декара на Обзор, 398 декара на
Иракли, 158 декара на Емона и 100 декара на Пампорово. Само за
заменените 873 декара в землището на Обзор оценката на непозволената държавна помощ* е 120 милиона лева (Радев, 2019).
* Член 107 от ДФЕС не позволява държавни помощи, освен в някои случаи или с разрешение на ЕК. В
случая има помощ към оператора, без да е получено съгласието на ЕК, което изисква връщане на помощта
от оператора.
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Заменки по Черно море
Източник: Александър Иванов, Коалиция „За да остане Природа в България“

Капиталът естествено се стреми към концентрация.
Ще използвам отново пример от заменките на гори – за периода
2007-2008 г. в рамките на 6 заменки с държавата, фирмата „Маркетинг В“ на Борислав Гигов става собственик на 50 декара край
Свети Влас, 92 декара край Лозенец и 46 декара край Бяла. Но това
явно не е достатъчно и в края на 2008 г. дружеството купува от
друг заменител на държавни гори – дружеството „Миджур В“ – 77
декара на първа линия на плажа на Бяла и 97 декара на Шкорпиловци.
От едно решение на Върховния административен съд (№ 1609 от
08.02.2017 г. по адм.д. №2051/2016 г.) ознаваме любопитни подробности за тези сделки. През юни и юли 2008 г. дружеството „Миджур В“
купува от частни лица 400 декара гори в Габрово, Дряново, Трявна и
Севлиево за 69 500 лева. През месец октомври заменя новозакупените гори за 97 декара на плажа на Шкорпиловци, но вече оценката на
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горите на дружеството е 1 157 млн. лева. Новопридобитият имот
е продаден през декември същата година срещу 200 000 лева на
„Маркетинг В“. Подобна е ситуацията и с имота на брега на Бяла –
закупени са 320 декара частни гори край Габрово, Велико Търново,
Трявна и Тетевен срещу 93 500 лв, след три месеца оценката им се
покачва на 1 млн. лева и се заменят срещу 77 декара на плажа на Бяла,
които се продават след още два месеца на „Маректинг В“ срещу 160
хиляди лева.

Капиталът обича монополните състояния.
Без да се ровим много в стопанското използване на природата у нас,
може да видим, че фирмата с най-големи приходи сред 180 фирми,
регистрирани с код на икономическа дейност „9311 Експлоатация на
спортни обекти и съоръжения“, е „Юлен“ АД – единственият концесионер в национален парк в България. Това първо място тя държи
от 2010 г., като през 2018 г. приходите от дейността ѝ в НП „Пирин“
възлизат на над 36 млн. лева. Тук винаги можем да погледнем и към
ски-съоръженията в природен парк Витоша, изкупени от „Витоша
ски“ АД от общината и частни фирми. Свързани с това дружество
фирми направиха и опит да изкупят всички хотели в района на хижа
Алеко с цел да монополизират услугите по транспорт, ски обучения,
хранене и преспиване в парка.

Увеличаването и концентрацията на капитала се
извършват по най-лесния начин.
Този закон всъщност обяснява и интереса на бизнеса към защитените територии и зони. В тях природният капитал оказва най-големи екосистемни услуги, а оттук и най-лесни приходи. Един декар
обработваема земя у нас се продава между 200 и 1200 лева, но опитайте се да купите на тази цена земя на първа линия на морето
или на границата на Природен парк Витоша – няма да успеете. И
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това е така, защото близостта на морето и планината повишава
силно културните екосистемни услуги на тези имоти – само защото имат изглед, който се цени. Така може да се обясни и защо ски
бизнесът се разви най-добре в национален парк „Пирин“ или цените
на хотелите във Витоша се различават от тези в Западна Стара
планина. В тези защитени територии обществото е инвестирало
с десетки години в различни посоки – от познаваемост, през съхраняване до електрификация, пътища и пречиствателни станции. По
тази причина един декар гора над Банско или над София се продава
много по-скъпо от един декар гора в Говежда или Котел.
Стремежът към лесна концентрация обяснява и интереса към
приватизацията или заменките на публични земи и гори. Ако трябва
един инвеститор да се договаря със стотици или хиляди собственици
на малки парцели земя, за да придобие 1000 декара за голям туристически или промишлен проект, това отнема изключително много време. Много по-малко време изисква да закупи или замени една общинска гора или държавна земеделска земя. Затова и разпоредителните
сделки с държавни и общински гори и земеделски земи бяха толкова
интензивни и скандални в периода преди членството ни в ЕС.
Но за да не съм голословен, нека разгледам един пример – на
29.04.2008 г. дружеството „Мадара Бяла Норд“ АД внася предложение в Агенцията по горите, с което предлага да замени 1780
декара собствени гори в 5 общини в Северна България срещу 707
декара държавни гори край плажа Карадере. Само след 20 дена – на
19 май 2008 г. – на дружеството е издадена заповед за извършване
на замяната, като държавните земи са оценени на изключително
атрактивната цена от 8 лв/кв.м. Тези имоти станаха и ядрото на
проекта „Блек сий гардънс“, чийто консултант е братът на тогавашния премиер Сергей Станишев. Дали някой може да си представи изобщо възможно ли е да се договориш с наследниците само на
100 собственици на малки съседни гори за 20 дена и да си договориш
цена от 8000 лева на декарна първа линия?
Географията на заменените държавни гори показва, че сделките
са извършвани там, където екосистемите оказват и най-големи
услуги – Черноморско крайбрежие, гранични територии с големите

45

населени места, курортни територии. Част от заменените територии вече са застроени и при тях всички екосистемни услуги, с
изключение на условия за рекреация, са загубени (Радев, 2019).
Колкото по-голям и по-концентриран е капиталът, толкова по-често
най-лесният начин за продължаване на концентрацията и натрупването
му е насилието. Насилието, използвано от капитала, има много инструменти, но най-често те са инструментите на публичните власти –
законодателна, изпълнителна или съдебна.
Добро доказателство за валидността на този закон при природния
капитал е аферата „Камчийски пясъци“, свързана с приватизацията
на 6 километра от Черноморския бряг на юг от река Камчия. Това е
най-дългият див плаж на България, в който са развити всички естествени дюнни хабитати (ембрионални бели, сиви и облесени дюни във
влажни зони и заливни гори между тях). Отчитайки изключителната
природна красота и голямото биологично разнообразие, през 1980 г.
е създадена защитена местност „Камчийски пясъци“ върху 3781
декара площ. Защитената местност изпълнява и буферна роля на
съседно разположения биосферен резерват „Камчия“. Това огромно
природно богатство, стоящо настрана от стопанския живот,
естествено предизвиква и огромен интерес. Все още е неясно кой
стои зад цялата дългогодишна афера, но размерът на действията и съдействието за нея от страна на всички институции у нас –
Народно събрание, Министерски съвет, Върховен административен съд, Главна прокуратура, Министерство на околната среда и
водите (МОСВ), Министерство на земеделието, храната и водите
(МЗХГ), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ),
областна управа и община – говорят, че не става дума за случаен
човек. До 2004 г. плажът и дюните в района са част от крайбрежната плажна ивица и съгласно Конституцията са актувани като
изключителна държавна собственост. Това започва да се променя
през април 2005 г., когато Народното събрание приема в Закона за
държавната собственост определения на термините: „крайбрежна плажна ивица“ и „морски плаж“. В тях изрично е записано, че се
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включват територии с рекреационни цели, а дюните явно не са
такива и с решение на кабинета Сакскобургготски през юни 2005 г.
1500 декара дюни са обявени за частна държавна собственост и
актувани като пасища. През март 2006 г. областният управител
на Варна заменя 400 декара от тези „пасища“, оценени на 14 стотинки квадратния метър, срещу земеделски земи, собственост
на „Рийс интернешънъл“ ЕАД. Само двайсет дена след като става
собственик на дюните, дружеството завежда дела във Върховния
административен съд (ВАС) с искане за заличаване на защитената
местност, защото част от имота им попадал в нея, а заповедта
за обявяване на защитената местност била неясна.
За два месеца тричленният състав, воден от Андрей Икономов,
приключва делото с решение за заличаване на защитената местност,
основано на грешно цитиран член от закон. МОСВ и НПО обжалват
решението, но също в изключително краткия срок от три месеца
петчленен състав, воден от председателя на ВАС и бъдещ омбудсман
Константин Пенчев, потвърждава решението на предишния състав,
но на ново основание – неяснота в 50 метра от границата на защитената местност, независимо, че имотът на „Рийс интернешънъл“ ЕАД
е в землището на Шкорпиловци, а защитената местност не е. Така
защитената територия е заличена и дюните ѝ от публична стават
частна държавна собственост, превръщайки се в пасища и гори. След
още три месеца дружеството „Мет Риъл Истейт“ ЕАД придобива чрез
замяна на земеделски земи с държавата 1015 декара дюни, оценени на
18 стотинки квадратния метър. След още три месеца фирмите „Бета
форест“ ЕООД и „Мирта инженеринг“ ЕООД придобиват чрез заменки
на гори други 2700 декара от бившата защитена местност. В началото
на 2008 г. фирмата „Интернешънъл спорт кампъни“ ЕООД придобива
чрез заменки като земеделски земи още 1340 декара в съседство. На
28 януари 2008 г. фирма „Мет Риъл Истет“ ЕАД получава от Българска агенция за инвестиции сертификат за първи клас инвеститор за
проекта си „Спортно-рекреационен комплекс „Камчия Парк Ризорт“,
чийто Подробен устройствен план (ПУП) минава бързо всички екологични оценки, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), и е одобрен от общината на 28 март 2008 г.
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Справка в Търговския регистър показва, че „Бета форест“ ЕООД,
„Мирта инженеринг“ ЕООД, „Рийс интернешънъл“ ЕАД и „Интернешънъл спорт кампъни“ ЕООД са дъщерни фирми на „Мет риъл истейт“
ЕАД, а тя пък – на австрийската MET Beteiligungsverwaltung GmbH. Към
2010 г. MET Beteiligungsverwaltung GmbH е собственост на Райфайзен
банк, но към 2019 г. вече е собственост на фирма Reece Enterprises
Limited. Под това име са регистрирани фирми в САЩ, Великобритания и Кипър. Общата собственост на конгломерата на брега на
Черно море, южно от Камчия, възлиза на 7127 дка, като незаконната
държавна помощ, предоставена чрез замяната на държавни гори и
земи в района на Камчийски пясъци, е оценявана на зашеметяващите
700 милиона лева. Последното развитие по случая е, че прокуратурата не откри престъпление при заменките, а МЗХГ не откри държавни помощи в заменката на „Мирта инженеринг“ ЕООД и така 6
километра от брега на Черно море са „законно придобита“ частна
собственост на неизвестно лице, обслужвано в рамките на 15 години
от всички власти в България. Зад тази приватизация стоят нарушаване на Конституцията, законите за защитените територии, за
устройство на територията, за околната среда и за биологичното
разнообразие, както и на няколко европейски директиви.
Концентрираният капитал се нуждае от всички регламенти, които би
създала властта, с изключение на антимонополните и тези, защитаващи човешките права и околната среда.
Широко разпространено е вярването, че бизнесът не иска нови
регулации. Истината е малко по-различна – малкият и среден бизнес не обича регулациите, а монополистите и големият бизнес са
силно заинтересовани от повече регулации, защото така се намалява конкуренцията и гарантират печалбите им. Вижте само кой
защитава директивата за авторските права. Същото наблюдаваме и при управлението на природата и нейните ресурси. Траен
интерес от все повече регулации за ползването и придобиването
на природните територии може да установим при преглед на природозащитното и горското законодателство.
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Към 1989 г. всички въпроси, свързани със защитените територии
и видове, се уреждаха от 13 члена в Закона за защита на природата.
Днес същите теми са уредени в два закона (за защитените територии и за биологичното разнообразие) с общо 216 члена.
Законът за устройство на Черноморското крайбрежие беше създаден с цел да се намали натискът за застрояване там и да се съхранят
част от уникалните и редки природни екосистеми на Черноморския
биогеографски район и неговите ландшафти. Когато се приеха през
2007 г., разпоредбите, свързани с ползването на крайбрежната плажна
ивица, представляваха 10% от общия текст на закона. Днес, след 24
промени и допълнения, текстовете, свързани с концесионирането
на плажовете, заемат 70% от общия корпус на закона.
По същия начин стоят и промените в законите за горите. В
Закона за горите от 1958 г., действал до 1997 г., всички въпроси,
свързани с разпоредителни сделки с държавните гори, се уреждат
в един член от общо 71 и чрез 110 думи. След реституцията и с увеличаване на недържавната собственост в икономиката, със Закона
за горите от 1997 г., действал до 2011, тематиката с разпореждането и строителството в публичните гори се урежда от 19 члена
(от общо 170 към 2011 г.) и чрез 5035 думи. Този процес на увеличаване на нормите, респективно на начина, по който могат да се
ползват публичните гори, нараства повече от два пъти със Закона
за горите от 2011 г. – членовете стават 56, с общо 14,512 думи. И
този процес на увеличаване на регламентацията се приветства
от работодателските организации. Всъщност срещу промените в
Закона за горите, създаващи все повече условия за ползване на горите, протестираха гражданите – всички си спомняме протестите
срещу заменките на гори през 2008–2009 г. и протестите срещу
промените в Закона за горите, позволяващи безплатно раздаване
на гори от 2012 г.
В Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие от 1995 г. реституцията на земята беше отчетена като
положително средство срещу монокултурното земеделие и животновъдство. Днес, 25 години по-късно, виждаме, че промишленото
земеделие и животновъдство се върнаха и разшириха обхвата си и
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негативните последствия върху биологичното разнообразие, при
това вече субсидирани с милиарди левове национални и европейски
средства всяка година (Българско дружество за защита на птиците, 2019).
В същото време, 2019 г. ще остане емблематична за опазването на природата с активното включване на национално представените работодателски организации – през януари те подкрепиха неуспешната идея за пълна концентрация на всички функции,
свързани с европейската екологична мрежа Натура 2000, в ръцете
на държавата, а през декември официално поискаха да се промени докладването за състоянието на мрежата у нас с цел да не се
налагат ограничения върху защитените зони. В същото време ЕК
откри наказателна процедура за това, че България е определила
само 9 от 230 защитени зони в рамките на изисквания срок и като
цяло, и трайно не е определила специфични за зоните подробни цели
и мерки за опазване за всяка от тях (ЕК, 2019).
А в края на годината Сметната палата потвърди, че МОСВ фактически се е провалило в управлението на мрежата Натура 2000.
Голямата концентрация на капитала не гарантира високо ниво на възпроизводство и конкурентоспособност. Той обича субсидиите с публични
средства.
Че този закон действа при управлението на природния капитал,
най-лесно може да се установи в защитените територии с монополно използване за определена цел. Концесионерът на ски-зоната
в национален парк Пирин – дружеството „Юлен“ АД – за първите ⅔
от концесионния срок е платило на държавата под 4 милиона лева
концесионно възнаграждение. В същото време държавата е платила
субсидия за провеждане на различни спортни състезания в зоната в
размер на над 10 милиона лева, голяма част от които са попаднали
у концесионера. Независимо от това, че се оказва, че държавата
плаща на концесионера, за да работи в националния парк, сумарният
финансов резултат за фирмата за периода 2001–2018 г. е загуба от
над 6 милиона лева.
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Подобна е ситуацията и с друг монополист в защитена територия – дружеството „Витоша ски“ АД, държащо собствеността
на над 90% от ски-съоръженията в Природен парк „Витоша“. От
отчетите им пред Търговския регистър се вижда как към края на
2018 г. собственият им капитал е отрицателен – 6.2 млн. лв и имат
над 20 млн. лв задължения. В същото време Столична община трайно субсидира транспортни линии на масовия градски транспорт до
станциите на неговите съоръжения.
Високата концентрация и монополът често водят до нарушаване
интересите на гражданите, на околната среда и почти винаги –
на потребителите.
Всеки гражданин, който е влизал в спор или се е опитвал да договори нещо извън обичайните услуги с банка или комунален монополист, като „Топлофикация София“ ЕАД или електроразпределително дружество, знае колко трудно става това. Големият бизнес
или монополът имат своите големи юридически отдели и за тях е
много лесно да надделеят над интереса на обикновения гражданин.
Съвсем същата е ситуацията и при голямата концентрация на
природен капитал или неговото монополизиране. Всеки месец чувам
оплакване от някое кътче на България как горските предприемачи
са изсекли гората и е спряла водата, а хората не знаят на кого да се
оплачат – това е така, защото 70% от българските гори са разпределени за стопанисване на 6 големи държавни предприятия, като
във всяко едно от тях попадат горите в 3–4 области. В същото
време не можем да пропуснем и факта, че в годините след реституцията на горите, десетте процента частни гори осигуряваха
около 25% от добива на дървесина.
Концесията в НП „Пирин“ доведе до унищожаването на 650 декара
вековни гори и все още няма наказани за това, независимо от множеството проверки. Високата концентрация на собствеността
при ски-съоръжения в Природен парк „Витоша“ доведе до това, че
12 години след нея значима част от туристическите лифтове и ски
влекове не работят и гражданите на София загубиха лесния достъп
до природния парк.
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Много често когато се спори относно бъдещето на публичен
природен капитал, сменил собствеността си чрез заменки или продажби от типа „кон за кокошка“, се посочва като довод правото на
собственост и разпореждането с нея. В същото време точно при
тези проблемни сделки и техните собственици виждам пълно неглижиране на други човешки права, като правото на свободно придвижване и достъп до природата, ограничено от огради и табели„Частна
собственост. Не преминавай!“, или защита от посегателство върху
доброто име и чест на частния собственик или концесионер в субсидираните медийни кампании срещу „Зеленият октопод“. Концесионерите на подземни богатства и защитени територии, както
и изключителните ползватели на водни ресурси, често забравят,
че Българската конституция защитава частната собственост, но
защитава и правото на здравословна околна среда, и че печалбата
им не може да се реализира чрез замърсени води, въздух, почви или
ерозия и опустиняване.

Заключение
За трийсетте години след 1989 г. над 70% от природния капитал
на България промени собствеността си. Това, което се видя, е че
качеството на управление на природния капитал не зависи от формата на собствеността, а от волята на собственика и качеството
на средата за управление. Обществото се опитваше да създаде
норми, които да регулират тези промени и да съхранят възможността на природния капитал да съществува и да продължи да
допринася за благоденствието му. За съжаление, по-голямата
част от тях не проработиха или създадоха перверзни стимули за
намаляване и приватизиране на екосистемните услуги, които предоставя природният капитал. В повечето случаи управлението на
капитала разчита само на една от всички оказвани услуги, което
води до загуба на биоразнообразие. Научените уроци от тези процеси могат да ни дадат насоки за подобряване на управлението на
природния капитал, като:
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• Остойностяване и включване в стопанския живот на стойността на екосистемните услуги, поне що се отнася до публичните имоти;
• Въздържане от увреждане или разпореждане с природния капитал публична собственост, в случаите когато екосистемните услуги, оказвани от него, включват опазване на човешкия
живот, за да не се стигне до невъзможната задача за остойностяване на живота.
• Включване на екосистемните услуги в процесите на предварителния контрол на инвестиционните намерения в рамките на
процедурите по екологична оценка, оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС), или оценка за съвместимост с
целите на Натура 2000.
• Ограничаване на регулациите при управлението му до малко
на брой, но ясни и действително прилагани норми, касаещи
опазване на околната среда, човешки права и права на потребителите;
• Спиране на субсидиите, свързани само с една екосистемна
услуга, като водещи до загуба на биоразнообразие и общ размер на услугите.
• Драстично ограничаване на максималния размер на публичните
субсидии към бизнеса, управляващ екосистемите у нас (независимо държавен или частен), и обвързването им с условия за
съхраняване на всички видове екосистемни услуги.
• Съхраняване на публичната собственост и управление там,
където съществува, върху екосистемите, оказващи най-големи екосистемни услуги и тези с ограничено разпространение
или висока чувствителност.
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Бъдещето, което искаме?

К

онференцията за устойчиво развитие Рио+20 , организирана от
ООН през 2012 г. в Рио де Жанейро (UNCSD), завърши разочароващо и с доста неясен заключителен документ. Бърз поглед върху
най-често използваните думи в текста казва всичко, което трябва да
знаем. „Доброволен“ е използвана седем пъти, докато „обвързващ“ (в
правен смисъл) само веднъж (UNCSD, 2012). „Преутвърждавам“ се появява петдесет и девет пъти, което не е толкова интересно, докато не се сравни с употребата на думата „обвързващ“. Изглежда от
различните инициативи на ООН през последните 40 години са дошли
доста добри идеи, но повечето държави не са заинтересовани от
изпълнението им. Може би най-поучителна е употребата на израза „постоянен растеж“ (sustained growth). Употребен не по-малко от
шестнайсет пъти, той обозначава основна цел, която държавните
делегати се ангажират да преследват (пак там). Световните лидери виждат постоянния растеж като основния начин за постигане на
устойчиво развитие или на „бъдещето, което искаме“. Алтернативните политики, като закрилата на природата, налагането на регулации
и преразпределението на богатствата, засега са оставени настрана.
За не да се оплетем в семантиката, важно е да изясним какво
се има предвид под “постоянен растеж”. Изразът чисто и просто
означава „вечен икономически растеж”. Това е учудващо прозрачен
термин, който премахва до голям степен неяснотата за начина, по
който водещите политици тълкуват устойчивото развитие. За
всеки, загрижен за измерението на социалната справедливост в рамките тази нова политика, то е удобно вметнато в израза „устойчив и включващ растеж“. Сега вече имаме всичко: „непрекъснат
икономически растеж за всеки“. Това може да ви прозвучи злокобно.
Именно неограниченият икономически растеж е разрушителната
сила, довела ни до тази каша, а сега някак се превръща в основния
инструмент да се измъкнем от нея (Monbiot, 2012). Проблемът е
предефиниран като собственото си решение.
Зелената икономика е стратегическият метод, предложен от
Програмата на ООН за околната среда (UNEP) в нейния доклад „Към
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зелена икономика – пътища към устойчиво развитие и изкореняване на бедността“ (2011), който определя дневния ред в Рио+20.
Зелената икономика цели да пренасочи държавите от вредни начини
на производство и потребление, т.нар. „кафява икономика“, към
устойчиви практики, които да доведат до „повишено благосъстояние на хората и социална справедливост, като същевременно
намалят рисковете за околната среда и екологичните дефицити“
(UNEP, 2011, стр. 16). Това ще се случи чрез „подобрения в оценките на околната среда и анализа на политиките … за да гарантира, че пазарът и политиките включват всички разходи и ползи от
влиянията върху природата“ (ibid., стр. 18). Зелени услуги, които
преди взимахме за даденост като безплатни, ще бъдат оценявани
с подхода на разходите и ползите и ще бъдат търгувани на новосъздадени пазари.
Авторите на доклада „Към зелена икономика“ се опитват да разрешат двете основни предизвикателства на нашето време: увреждането на околната среда и трайната бедност, и добрите им намерения
са очевидни в този доклад. Въпреки това подходът им да използват
пазарни механизми за преодоляване на тези предизвикателства е
проблематичен по самото си същество. Настоящата статия представлява критика на зелената икономика и на негласните допускания,
върху които тя стъпва. Първата част изследва слабостите на зелената икономика както като идеологическа концепция, така и като
нещо, което трябва да бъде въведено практически. Втората част
се задълбочава повече в аргументацията, използвана за рационализиране на зелената икономика – аргументация, правеща възможно
цялостното превръщане на природата в стока.

Слабостите на зелената икономика
Зелената икономика не успява да засегне по адекватен начин
пет фундаментални проблема и затова има потенциала да засили увреждането на околната среда и да предизвика още по-голяма
социална несправедливост от тази, която виждаме днес.
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1. Екосистемните услуги са по същество трудни за остойностяване.
2. В недостатъчна степен се отчита ефектът на последващ
отскок (rebound effect).
3. Гарантира се първенство на икономиката пред околната среда.
4. Пазарите осигуряват слаба защита за най-бедните.
5. Съществуващите пазарни механизми, целящи защита на природата, не са успешни.

Как можем да остойностим природните услуги точно?
„Докладът на хилядолетието за оценка на екосистемите“ (MEA,
2005) беше изключително значим, за да се подчертаят различните ползи, които природните процеси, дават на хората: например
пречистването на въздуха и водата, кръговратът на хранителни
вещества и създаването на храна чрез опрашването на посевите.
Всички тези полезни процеси, взети заедно, са известни като екосистемни услуги. Според доклада 60% от тези услуги се влошават
от съвкупното влияние на човешката дейност. В резултат има
все по-голяма вероятност тези екосистеми да претърпят нелинейни и дори необратими изменения във функционирането си (пак
там, стр.11). Разпадането на екосистемите възпрепятства изпълнението на т.нар. Цели за развитие на хилядолетието и застрашава благосъстоянието на всички хора, на днешните и бъдещите
поколения (пак там, стр.14). Докладът на хилядолетието, както и
други документи като докладът на WWF за Живата планета (2012),
застъпват тезата, че трябва да се грижим с изключително внимание за екосистемите, тъй като самото ни оцеляване зависи от тях.
Признавайки тези тревоги, UNEP предложи стратегията си за
зелена икономика, която се прицелва в две посоки. Едната е премахването на външните ефекти – незаплатените ползи или услуги,
получени от природата. Защото цената на увреждането на екосистемите досега не фигурира в икономическите решения. Другата
цел е намаляване на бедността чрез финансови трансфери от „полз-

57

вателите“ на природните услуги, като правителства, компании и
общности, към „доставчиците“, бедните селяни, чието препитание
често зависи от експлоатирането на крехки екосистеми (UNEP, 2011).
За да постигне тези цели, зелената икономика следва да използва
механизма „Плащане за екосистемни услуги“ (PES), който действа,
като 1) рамкира дадена екологична функция като „услуга“, 2) слага ѝ
цена, 3) създава пазар, който да свърже хората, които въздействат,
контролират и управляват доставянето на такава услуга, с онези,
които са готови да платят за нея (Kosoy & Corbera, 2010).
Основна критика към този пазарен подход е, че знанието ни за
товa, как функционират екосистемите, е твърде недостатъчно,
за да можем да се надяваме подобни груби оценки да бъдат адекватни. Дори добрите еколози и естествоизпитатели твърдят, че
нашето разбиране за връзката ни с природата е в най-добрия случай
оскъдно (Attenborough, 2006; Hollings, 1998). Въпреки това UNEP има
самочувствието, че може да оцени опрашването, извършвано от
насекомите на 190 милиарда долара на година (2011, стр. 18). Това
число се основава на „биоикономическия подход“, предложен от Gallai
et al. (2009), където пазарната цена на реколтата бива умножена
по коефициента си на зависимост от опрашване при най-тежката
ситуация на „пълна загуба на опрашители“. Като оставим настрана
етическия проблем на един свят без пчели, остава фактът, че без тях
не сме способни да си осигурим повечето от тези услуги в какъвто
и да било сериозен мащаб, въпреки завидния набор от технологии,
с които разполагаме. Ако не можем да заменим природния капитал
с физически, слабият подход на UNEP към устойчивостта става
излишен. Дори Gallai et al. се съгласяват, че „екологичните последствия от намаляването числеността на опрашителите в големи
мащаби са слабо познати“ (2009, стр. 820). Така че да разчитаме
на икономически формули за опазване на екосистемите, вместо на
предупрежденията на учените, е много рискована стратегия.
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В недостатъчна степен се отчита ефектът на
последващ отскок (rebound effect)
Преследването на печалби е основната движеща сила за иновациите, а това обикновено води до технологически процеси, все
по-ефективни в използването на природни ресурси. Неприятната
последица обаче е ефектът на последващ отскок, по силата на който повишената ефективност води до повишаване употребата на
технологии и консумацията на природни ресурси (Polimeni & Polimeni,
2006). Британският център за изследване на енергетиката показа,
че по-ниският разход на бензин води до това колите да бъдат ползвани по-често и за по-дълги разстояния, както и че в други случаи
спестените от бензин пари се харчат за други енергоемки стоки и
услуги като например презокеански полети (2007).
Ако за намаляването на екологичните рискове се използват ценови
механизми, има голяма вероятност за ефект на последващ отскок във
всички сектори. Тъй като разходите по увреждане на екосистемите
ще бъдат интериоризирани чрез PES, цената на природните ресурси
ще нарасне и стоките ще станат по-скъпи. Компаниите, надяващи
се да спечелят по-голям пазарен дял, ще инвестират в по-ефективни технологични процеси, за да намалят оперативните си разходи.
Това би им позволило да намалят цените и да генерират по-голямо
търсене. Намалените оперативни разходи може да направят по-печелившо увеличаването на добива на изкопаеми от преди въвеждането на PES. Затова Kosoy et al. (2012) твърдят, че да изместим
кривата на предлагането само по себе си не е достатъчно. Трябва
да вземем предвид и динамиките на социалното поведение, влияещо върху търсенето на стоки. Това изрично се признава от UNEP,
който твърди, че новите технологии трябва да бъдат съпроводени
от „съответните им поведенчески и институционални промени“, за
да предотврати подобен ефект на последващ отскок (2011, стр.359).
Въпреки че това признание е добре дошло, UNEP не обяснява никъде
в в своя доклад от 631 страници как поведението на институциите
и хората може да се промени, с изключение на кратка препратка към
данъчни облекчения и неподплатени с аргументи регулаторни поли-
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тики. Това е основен пропуск в доклада. Не е достатъчно просто да
приемем, че ефектът на последващ отскок може да представлява
проблем. Трябва да има ясни насоки как зелената икономика и нейните архитекти могат да предотвратят една заплаха, която може
изцяло да опорочи основната им цел – да опазят природата.

Гарантира се първенство на икономиката
пред околната среда
Нека да обърнем внимание за момент на предпоставката, на която се осланя зелената икономика. Когато сложим цена на природна
услуга, това значи, че тя може да се купи. Corbera (2012) твърди, че
това води до фундаментално изместване в логиката на опазването
на природата. Етическите аргументи относно защитата на околната среда, като например справедливото отношение към идните
поколения, или това, че природата има своя присъща ценност, биват
заменени от утилитарни такива, които приоритизират най-полезните за човека елементи на природата. Това повдига важни етически
въпроси, които могат да бъдат разглеждани в развитите държави,
но също така заплашва да подкопае социалните норми на селските
общности в развиващите се страни. Gómez-Baggethun et al. (2010)
отбелязват, че процесите на остойностяване съвсем не са идеологически неутрални и могат да действат като институции, даващи израз на определени идеи за собственост и частно притежание.
Съществува риск, че създавайки икономически стимули за опазване
на природата, пазарните механизми могат да канализират логиките
на индивидуализма и конкуренцията в общества, преди това структурирани въз основа на общностния дух и взаимопомощта (пак там).
Традиционните форми на грижа към околната среда, като например
етическото задължение или общностното регулиране, може да бъдат
заменени от икономическия користен интерес, като така променят
връзките между хората и между тях и природата.
Допускането, че икономическото остойностяване действително
ще осигури защита на природата, е само по себе си доста несигурно, както отбелязва McCauley:

60

„Да направим екосистемните услуги основа на стратегиите ни за
опазване на околната среда означава просто да предположим –
нарочно или не, че си струва да пазим природата само тогава, когато
това води или може да доведе до печалба. Рискът да защитаваме подобна
позиция е, че може да бъде взета съвсем буквално. Тогава, ако настъпи
„обезценяване“ на природата... какво ще кажем на местните ѝ стопани,
инвестирали в идеологията ни, и как ще бъдем в състояние да я опазим
от ликвидиране?“ (2006)
Както споменах по-горе, ще се окаже много трудно да бъде определена прецизна цена на екосистемните услуги. Ако плащанята за
опазване на природата се окажат недостатъчни да компенсират
пропуснатите ползи и стойността, спечелена от избора на алтернативни варианти, то тогава PES може да бъде контрапродуктивно
за постигане на заложените си цели (Gómez-Baggethun et al., 2010).
Негативният резултат би се усилил допълнително, ако заради PES
бъдат изоставени други стратегии за съхраняване. Нещо повече, когато оставяме опазването на околната среда на капризите
на пазара, би било добре да имаме предвид, че бизнесът няма за
своя основна цел защитата на природата. Съгласно прословутата
формулировка на Милтън Фридмън (1970), бизнесът има само една
социална отговорност: да преследва печалба. Ако една корпорация
може да печели от разрушаването на някоя екосистема, без с това
да отблъсне клиентите и акционерите си, тя би имала още по-малко скрупули. Експлоатацията на петролните пясъци на Атабаска в
Канада е крещящ пример за това.

Природа за тези, които могат да си я позволят
Един милиард недохранени хора живеят днес по света (UNCSD, 2012,
стр.4), въпреки увеличаването на продуктивността по време на
Зелената революция. UNCSD твърди, че „бедността е най-голямото глобално предизвикателство пред света днес“ (2012, стр.1).
Затова неглижирането му би подкопало легитимността на зелена-
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та ни икономика. Основно безпокойство тук е, че неравно разпределение на богаствата може да съществува толкова лесно в една
зелена икономика, колкото и в кафявата (Flomenhoft, 2011). Докладът на UNEP (2011) няколко пъти споменава нуждата от изграждане на някакъв вид защита за бедните в новата икономическа
политика. Докладът обаче не признава в нейната пълна степен
способността на пазарните сили да нанесат скоропостижни вреди
върху тяхното препитание и околна им среда (Brockington, 2012).
Например за по-малко от десетилетие над 18 милиона хектара
девствена дъждовна гора в Индонезия са били отсечени за особено доходоносното производство на биогориво, така довеждайки
до крайно обедняване и обезвластяване на коренното население
там (Colbran, 2011). Нещо повече, това не е просто морален въпрос,
касаещ социалната справедливост. Wangari Maathai (2008) подчертава, че бедността и неравенството водят да конфликти. А те
несъмнено рушат околната среда и пречат на демократичното
участие, процеси, генериращи още бедност и т.н. Ако зелената
икономика не успее да смекчи бедността и неравенството, опитите да се опази природата ще бъдат сериозно препятствани на
много места по света.
UNEP твърди, че „над всяка инициатива на зелената икономика
трябва да стои ориентация в подкрепа на бедните“ (2011, стр.20).
Налагането на такъв дневен ред в икономиката неизменно ще
изисква силно управление и широка интервенция във функционирането на глобалните и национални пазари. Тук има противоречие, защото цялата идея за зелена икономика се основава върху
доминиращата неолиберална парадигма за създаването на пазари и свободното им функциониране, макар и с възможния начален
тласък от правителствата под формата на данъчни облекчения.
Значителен би бил размерът на интервенцията, необходима, за
да може зелената икономика да не пострада от това, създадените от пазарите нови възможности да бъдат „завзети от елита“
(Brockington, 2012). Подобна ситуация прилича повече на социалния
капитализъм, отколкото със свободния пазар. Но през последните десетилетия повечето правителства подкрепят политиките
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на либерализиране на пазара и затова изглежда малко вероятно
да искат да предприемат такова силно регулиране на пазара в
настоящия момент.

Провалът на въглеродните пазари
Опитът с гъвкавите механизми на споразумението от Киото трябва да служи като предупреждение срещу разширеното впрягане на
пазарите в други сфери на опазването на околната среда. Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени (UNFCCC) трябваше
да стабилизира глобалните въглеродни емисии, налагайки правно
обвързващи намаления на емисиите за развитите държави чрез
Протокола от Киото. Гъвкавите механизми целят да помогнат на
държавите да „постигнат заложените нива, редуцирайки емисиите или премахвайки въглерода от атмосферата в други страни по
икономичен начин“ (UNFCCC, 2013). Те позволяват на държавите да
търгуват квотите си за въглеродни емисии, купувайки „разрешения“
от други държави или оператори по Анекс 1 на Протокола, които
имат излишък (cap and trade), или пък купувайки „компенсационен
кредит“ чрез инвестиции в „проекти, намаляващи емисиите“ в развиващите се страни (извън анекс 1) (механизъм за чисто развитие).
Гъвкавите механизми на Киото са теоретично издържани, но
действителността е по-малко обнадеждаваща. През април 2013 г.
най-големият пазар за въглерод на света, Системата за търгуване
на емисии на ЕС (EU ETS), оцени въглерода на по-малко от 3 евро за
тон (The Economist, 2013). Това обезценяване беше основно причинено от това, че EU ETS разпредели безплатни кредити на някои
големи замърсители въз основа на миналите им емисии, практика,
познатата като „заварено положение“ (grandfathering) (Coelho, R.,
2012). Днес на пазара има твърде много кредити, за да може той да
функционира нормално. В крайна сметка, 3 евро за тон не е достатъчна спирачка пред големите замърсители като енергийните компании. Дори въглеродните пазари да оцелеят, тяхната способност
да предотвратят антропогенна климатична промяна остава съм-
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нителна. Откакто пазарите бяха официално въведени през 2005 г.,
въглеродният диоксид в атмосферата се е увеличил от 378 на 398
ppm (Национална администрация за океаните и атмосферата; 2013).
Hansen et al. (2008) смятат 350 ppm за най-високото, което можем
да си позволим, ако искаме да запазим относително стабилния климат от епохата на холоцена; с други думи, ние сме се насочили в
погрешната посока. Това показва, че пазарните механизми невинаги
водят до опазване на природата, въпреки добрите намерения на
онези, които ги измислят.
Плащането за екосистемни услуги (Payment for Ecosystem Services,
PES) най-вероятно ще следва модела на международната климатична политика REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation, Намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите). REDD+ промотира остоковяването на способност
та на горските екосистеми да отнемат и задържат въглерод от
атмосферата, при което купувачите на въглеродни компенсации за
въглерод прехвърлят средства към продавачи в замяна на устойчивото управление на дадени горски райони (Corbera, 2012). Още е
твърде рано да се оцени успеха REDD+, но програмата вече среща
проблеми като малкото финансиране от донорските страни и липсата на институционална инфраструктура, които да я въведат в
страните реципиенти (Clements, 2010). REDD+ също така привлече
критики от някои местни организации на коренни населения, които
твърдят, че тя се използва, за да подкопае основните им права и
може да доведе до масово заграбване на земята (Espinoza Llanos and
Feather, 2011). Пилотни проекти на REDD+ е трябвало да преодолеят многобройни предизвикателства като договарянето на различни форми на владеене на земята, изграждането на доверие между
различни заинтересоване лица и точното следене и оценяване на
екосистемните услуги (Corbera, 2012). Сложността на въвеждането на пазарния механизъм в местния контекст е фундаментално
предизвикателство пред REDD+ и други форми на PES.

64

Остоковяването на природата
Природата като фиктивна стока
Лидерите от UNCSD се стремят да превърнат функциите на екосистемните услуги в нещо, което Карл Полани (1944) нарича фиктивни стоки, за да могат те да бъдат инкорпорирани в глобалната
и местните икономики (Brockington, 2012). Истинските стоки, като
например петрола и дървесината, са физически предмети, които
при продажба се прехвърлят в други ръце. Фиктивните стоки като
земята и труда не се прехвърлят в други ръце при продажба. Вместо
това се разчита на сложни обществени договорки и политически
институции (като титулярни актове или трудови договори), за
да бъде прехвърлено правото на собственост или на използване
(Polanyi, 1944). PES е пример за такъв тип договорка.
Остоковяването на природата изобщо не е нещо ново. Купуваме
и продаваме плодовете на природното изобилие още от появата
на парите. Различното при зелената икономика обаче е нейният
мащаб. Предстои остоковяването да бъде пренесено върху области,
преди това управлявани от други обществени институции като
законодателната закрила, общностното владеене или пък статуса
да бъдат свещени (Kosoy et al., 2012). Тези обществени институции
невинаги са успявали да опазят околната среда, но това е основно
защото са били подкопавани от същите тези пазарни сили, чийто
обхват сега предстои да бъде разширен. В зелената икономика ще
имаме правото да купуваме чист въздух, чиста вода, плодотворни
почви, стига да имаме достатъчно пари в сметката си. Продаваме
самата природа, не само плодовете, които произвежда.
Към това опасение се прибавя и по-практичното притеснение,
че пазарите често се представят зле при разпределението на фиктивни стоки и общи блага.
Брокингтън отбелязва:
„Фиктивните стоки като земята и работната сила не живеят лесно
в пазарите, защото стоковата форма улавя само част от тяхното
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обществено съществуване. Пазарите не признават емоционалната
привързаност към дом и място, не признават също така, че работната
сила се състои от хора с идентичност, стремежи, мечти и семейства.“
(2012, стр 420).
Когато стоките и услугите бъдат дефинирани като фиктивни
стоки, техният обществен и екологичен контекст се премахва и
цяла група културни и вътреприсъщи ценности стават стари и
излишни. Полани съвсем директно е заявил, че „да се позволи пазарният механизъм да бъде единственият пътеводител на съдбата
на хората и тяхната природна среда… би довело до унищожението
на обществото“ (1944, стр 76).

Реториката на „зелената икономика“
Остоковяването на природата става възможно, благодарение това,
че е бил конструиран начин на говорене, позволяващ на хората да я
възприемат в парични термини. Той се разпространява от властовите елити от времето на философа Франсис Бейкън насам. Бейкън призовава за обвързването на „природата с всичките ѝ деца…
за експлоатирането ѝ и превръщането ѝ в робиня“ (1603, цитиран
при Farrington, 1964). Това, че природата може да бъде купувана и
продавана, обаче не е онтологично определение, а е социална конструкция, отразяваща определен културен и времеви контекст.
През 20-те години на XVII в., колонизаторите от Плимут (Масачузетс) попитали Масасойт, вожд на индианското племе Уампаноаг,
какво е мнението му за продажбата на земята:
„Какво е това, което наричате собственост? Не може да бъде земята, защото тя е наша майка, която храни всички свои деца: зверовете,
птиците, рибите и всички хора. Горите, потоците и всичко друго по нея
принадлежи на всички и е за ползване от всички. Как може един човек да
каже, че нещо от това принадлежи само нему?“
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Езикът на Масасойт ясно изразява една обществена действителност, твърде различна от имплицираната от авторите на Към
зелена икономика, които твърдят, че: „В идеалния случай промените във фондовете на природния капитал ще бъдат оценени в
парични термини и включени в националните счетоводства“ (2011,
стр.23). Окачествявайки околната среда като „фондове природен
капитал“, UNEP мобилизира един мироглед, който Evernden (1993)
нарича „ресурсизъм“, при който природата бива определяна спрямо
своята полезност за хората. Това легитимира рационалността на
това да се остойностяват екосистемните услуги, в същото време изключвайки други мисловности, като например екоцентризма
на Масасойт.
Начинът, по който представяме природата, формира и влияе върху начина, по който разбираме екологичните проблеми и
оттук определя какви възможни решения стоят отворени пред
нас (Lindseth, 2006, стр.26). В резултат от това, начинът на говорене (дискурсът) определя пространството, в което може да се
осъществи анализ на проблема, а мирогледът, върху който това
говорене почива, може да остане неразбран или дори неидентифициран. В Към зелена икономика (2011) преобладаващият тон е този
на „екологичната модернизация“ – възгледът, че технологичното развитие ще доведе до по-ефикасно използване на природните
ресурси (Brockington, 2012). Както Хайер пояснява, това има важни
последици: „Дискурсивната сила на екологичната модернизация се
проявява в степента, в която заложените в нея бъдещи сценарии
се просмукват в обществото и в която различните субекти преформулират интересите си и припознават нови възможности и
проблемни точки“ (1995, стр.261).
Екологичната модернизация е убедителен начин на говорене,
защото предефинира икономическия растеж и защитата на природата като допълващи се и дори взаимно подсилващи се. Това не само
се харесва на определени мощни целеви аудитории като политици и
бизнес лидери (Dryzek, 1997, стр.15), но и спомага да бъдат смекчени
притесненията на онази част от обществото, която познава екологичните проблеми. „Проблемните точки“, безпокоящи хората, се
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трансформират: от „възможността за екологичен колапс“ на „кое
е най-уместното технологично решение?“.

Вярата ни в прогреса
Към зелена икономика (2011) на UNEP се опитва да предложи план за
човечеството и се опира на същите презумпции като предшественика си Нашето общо бъдеще (1987). През 1983 г. ООН сформира
Комисията Брунтланд в отговор на две големи тревоги. Едната
са все по-силните свидетелства за влошаване на околната среда
на регионален мащаб в резултат на индустриализацията като
киселинните дъждове, обезлесяването и замърсяването на водите. Другата е страхът, че икономическото и социално развитие
скоро ще бъдат спънати от недостига на ограничените природни ресурси, както твърдят Донела Медоус и други в своя доклад
Границите на растежа (1972). Загрижеността за околната среда
силно се увеличи през последните десетилетия, а много от предсказанията на Медоус и др. се сбъднаха със забележителна точност; проблемите не са изчезнали (Bigg, 2011, стр.460). Важно е
да видим, че комисията Брунтланд и UNEP са нагърбени с една и
съща задача и достигат до един и същи отговор: той е икономическият растеж.
Комисията Брунтланд признава необходимостта от политическо действие, за да се предотврати по-нататъшната деградация
на околната среда, но сякаш не обръща достатъчно внимание на
аргумента за „границите на растежа“:
„Концепцията за устойчиво развитие има своите ограничения – не абсолютни граници, а ограничения върху природните ресурси, наложени от
настоящото състояние на технологиите и обществена организация,
както и от възможността на биосферата да абсорбира ефектите от
човешката дейност” (Световна комисия по околна среда и развитие,
1987, стр.7)
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Заключението е, че няма „абсолютни ограничения“, а само няколко
неудобни такива, които могат да бъдат преодолени от собствената ни находчивост. Към зелена икономика (2011) чертае същата
линия със своя дискурс на екологичната модернизация. И двата
доклада поддържат добре установения голям разказ за неотклонния марш на човечеството към едно светло, все по-прогресивно
бъдеще. Непоколебимата вяра, че може да преодолеем всяка пречка
с общите сили на научната мисъл и технологичната иновация, е
проникнала в общото ни съзнание от времето на Просвещението.
Кристофър Лаш заявява: „Прогресивният оптимизъм почива, в
крайна сметка, на отричане на природните ограничения на човешката сила и свобода и не може да оцелее дълго време един в свят,
в който осъзнаването на тези ограничения е станало неизбежно“
(1991, стр.530). Това твърдение е особено показателно. Ако комисията Брунтланд беше представила различна интерпретация на
устойчивото развитие - такова, което приема възможността
за абсолютни природни ограничения, Нашето общо бъдеще (1987)
щеше да повдигне сериозни съмнения за смисъла от преследването
на икономическия растеж като основен инструмент за структуриране на обществото ни. Тристагодишната догма на прогреса
щеше да бъде отхвърлена или поне подложена на истинска преоценка. Щяхме да бъдем принудени да признаем, че сме направили
грешка, че някъде по пътя сме взели погрешен завой. Комисията
Брунтланд не е била готова да вземе тази стъпка, също както
лидерите от UNEP и UNCSD не са готови да го направят сега. Явно
славната епоха на прогреса трябва да продължи.

Заключение
Към зелена икономика (2011) предлага една много консервативна
идея как човечеството може да постигне устойчиво развитие. Тя
разчита силно на парадигмата на растежа, поддържана от Нашето общо бъдеще (1987), въпреки трупащите се доказателства, че
тази икономическа политика е ускорила разрушаването на приро-
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дата до огромни размери през последните двадесет и пет години
(MEA, 2005; WWF, 2012) и въпреки че бедността остава ширеща се
в много държави (UNCSD, 2012). „Зелената икономика“ пада в капана на растежа като основна цел на обществото и затова избягва
най-важния въпрос: за какво е самата икономиката? Обещанията
на екологичната модернизация имат някаква валидност: преминаването към обновяеми източници, както и намаляването на
замърсяването и разхищаването на природни ресурси са важни
предложения, ако и да не са нови. Но новите рискове, появили се с
остоковяването на природните системи, са особено обезпокоителни, тъй като те не взимат предвид онова, което Martínez-Alier
(2002) нарича „несъизмеримост“: че много аспекти на човешкото
съществуване и природната среда не могат да бъдат адекватно
разглеждани в икономически термини.
И така, какви алтернативи има? Твърди се, че Алберт Айнщайн
е казал: „Значимите проблеми, които стоят пред нас, не могат
да бъдат разрешени със същото мислене, което сме имали, когато сме ги създавали“. Изправени сме пред сложни, многопластови екологични и обществени проблеми и говоренето за прогрес и
технологична непобедимост не ни помага, тъй като ограничава
способността ни да мислим за решения извън икономическата
сфера. Едно скромно признание за нашата абсолютна зависимост
от околната среда неимоверно би променило гледната ни точка.
Тогава би станало възможно да видим някои екосистемни функции като толкова фундаментално важни - едновременно сами по
себе си и заради ползите, които ни носят - че да трябва да бъдат
опазвани по най-сигурния възможен начин. А това се състои не в
стандартизирани икономически оценки, а в редица адаптирани
спрямо контекста мерки като правната закрила, проактивната
консервация, вече наличните местни институции и изследването
на социално-икономическите взаимодействия.
Смяната на начина на говорене също така би стимулирало хората и общностите да преосмислят логиката на потреблението и
да преоценят какво е най-важно в обществото ни (Jackson, 2009).
Тази саморефлексивност навярно би довела и до етически анга-
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жирано изследване на глобалните неравенства. То би призовало
правителствата да наложат регулации върху експлоататорските бизнес практики и да осигурят смислено преразпределение на
богатството, без да бъдат спъвани от това, че като най-важна
цел се привижда икономическият растеж. Този процес на обществена промяна няма да е лесен, но се налага с необходимост. Той
започва с признаването на факта, че природата е нещо повече от
форма на капитал, който може да бъде търгуван.

БИБЛИОГРАФИЯ 
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ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

Климатичната криза и
селското стопанство:
възможности за обрат
Вера Петканчин
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П

ромените в климата или, както от известно време насам се
коригира комуникационният изказ, климатичната криза, са
най-комплексното предизвикателство, което човечеството
е причинявало и е трябвало колективно да реши в своята история.
Някои свръхбогати хора може да са заети с това да правят трансхуманистични планове за алгоритмите, които ще надживеят човека
и ще изнесат еволюцията на нова плоскост: човек = господ, който
дава и отнема живот, създава нови форми на живот и интелект
и определя желани характеристики. Но докато те смятат климатичната криза за технологично решима опасност от средносрочен
времеви хоризонт, бъдещето на планетата съвсем лесно може да
придобие абсолютно непредсказуем характер.
През 2015 г. почти всички държави в света подписаха Парижкото
споразумение и се съгласиха да си поставят цели за намаляване на
емисиите на парникови газове и задържане на глобалното затопляне
в граници значително под 2 градуса до 2100 г. Междувременно обаче емисиите продължават да растат всяка година и дори и всички
настоящи национални цели да бъдат постигнати, до края на века
температурата ще се увеличи с 3.2 градуса*, т.е. нужно е доста
по-сериозно и бързо намаляване на емисиите, особено от страна
на най-богатите 20 държави. През 2018 г. човечеството е изпуснало 37.1 милиарда тона въглероден диоксид в атмосферата. Кредитът, с който учените казват, че разполагаме в нашия въглероден
бюджет, са още 420-580 милиарда тона въглерод, които могат да
бъдат отделени в атмосферата. Ако добавим към съществуващите в момента транспортни средства, индустриално оборудване
и централи, работещи на изкопаеми горива, както и тези, чието
изграждане е вече планирано, става ясно, че още през 2033 г. светът
може да изпуска достатъчно въглероден диоксид, който да увеличи
глобалната температура с 1.5 градуса (към момента температурата вече е 1 градус по-висока от прединдустриалните нива)**.

* Matt McGrath, BBC.“Climate change: ‚Bleak‘ outlook as carbon emissions gap grows” (https://www.bbc.
com/news/science-environment-50547073). 26 ноември 2019 г.
** Carolyn Wilke, Science News.“CO2 emissions are on track to take us beyond 1.5 degrees of global warming”
(https://www.sciencenews.org/article/co2-emissions-global-warming). 1 юли 2019 г.
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Ако емисиите на парникови газове не спрат напълно до 2050 г.,
ефектите от промените в климата ще бъдат непредсказуеми и
нелинейни, изразяващи се в екстремно горещи топлинни вълни,
горски пожари, военни конфликти, икономически загуби и други
екстремни явления по целия свят.
Нещо повече – далеч не сме наясно със системните ефекти,
които дисбалансирането на глобалните природни системи може
да предизвика, защото не знаем със сигурност нито къде са така
наречените преломни точки, нито колко скоро може да бъдат достигнати, нито какъв може да бъде техният комбиниран каскаден
ефект*. Очакванията са, че последиците ще бъдат от планетарен
мащаб, а част от промените вече са подчертано забележими.

Приносът на селското стопанство
и селскостопанските политики към
климатичната криза
Селското стопанство е доста значима част от пъзела, на която
трябва да се обръща също толкова внимание, колкото на енергийната и транспортната система. Около 25% от всички емисии на
парникови газове се дължат на селскостопанската дейност – поради
употребата на изкуствени торове и превръщането на естествени
екосистеми, като тропическите гори например, в гигантски обработваеми площи от монокултури или пасища. Ако изсичането на
амазонските гори не спре, това може да освободи над 50 гигатона
въглерод в атмосферата в следващите 30-50 години. Независимо от
цялостната интензификация на селското стопанство (т.е. за производството на единица храна е нужна все по-малка площ), днес около
50% от обитаемата земя се използват за производство на храна**.
Посочените по-горе изчисления за емисиите на въглерод дори
не вземат предвид свързаното със сектора мащабно отделяне на
* Timothy Lenton et al., Nature. “Climate tipping points — too risky to bet against” (https://www.nature.
com/articles/d41586-019-03595-0). 27 ноември 2019 г.
** Hannah Ritchie and Max Roser. “Land Use” (https://ourworldindata.org/land-use). Септември 2019 г.

74

метан – 25 пъти по-мощен парников газ от въглеродния диоксид.
Друг още по-мощен парников газ (над 260 пъти по-мощен)*, на който не се обръща толкова много внимание и чийто основен източник е селското стопанство, е диазотният оксид. Той разрушава
озона в стратосферата и е вторичен продукт от употребата на
азотни торове. Съвсем наскоро се оказа, че глобалните емисии на
диазотен оксид за периода 1998-2016 г. са двойно повече от досегашните оценки**. Като цяло азотният кръговрат на планетата
вече е сериозно негативно повлиян от прекомерната употреба на
азотно-базирани торове и пестициди.
Една от най-сериозните последици от разрушителните селскостопански практики, доминиращи в света в момента, е загубата на
биоразнообразие (видове и местообитания). Селското стопанство се
приема за заплаха за 24 000 от 28 000 биологични вида, застрашени
от изчезване днес***. Връзката между биоразнообразието и климата
е ясна – при над 2 градуса затопляне на температурите около 5%
от всички видове ще бъдат застрашени от изчезване. Индустриалните селскостопански практики са и едни от главните виновници
за замърсяването и ерозията на почвите, както и за загубата на
разнообразие на сортове. Такова повреждане на екосистемите, на
които хората разчитат за храна, чиста вода и стабилен климат,
ще бъде сериозна спирачка пред усилията за намаляване на глада и
бедността****.
В същото време климатичната криза от своя страна влияе
върху продуктивността на селското стопанство – големи райони
опустиняват (около половин милиард души днес живеят в такива
райони), а на други места валежите се засилват.
Ефектът е допълнителна ерозия на почвите и намалена продуктивност, което стеснява кръга от култури, които могат да
* United States Environmental Protection Agency.“Understanding Global Warming Potentials” (https://www.
epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials).
** Nature. “Pollutant’s accelerating emissions are an unwelcome surprise” (https://www.nature.com/articles/
d41586-019-03549-6). 18 ноември 2019 г.
*** Hannah Ritchie and Max Roser. “Land Use” (https://ourworldindata.org/land-use). Септември 2019.
**** Jeff Tollefson.„Humans are driving one million species to extinction“ (https://www.nature.com/articles/
d41586-019-01448-4). 6 май 2019 г.
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бъдат отглеждани, и намалява способността на почвите да поглъщат въглерод*.
Между 1961 и 2014 г. производството на зърнени храни по света
е нараснало с 280%, като за същия период световното население
е нараснало със 136%**. Това увеличено производство можеше и да
има шанс да бъде оправдано, независимо от пагубните си ефекти,
ако междувременно не ставахме свидетели на огромни неравенства
в разпределението на храната. Милионите тонове изхвърляна храна по света (около една трета от всичката произведена по света
храна се изхвърля, преди да бъде консумирана) допринасят към емисиите на парникови газове и съответно задълбочават промените
в климата, докато междувременно милиони хора са с наднормено
тегло, а други милиони страдат от недохранване.
Изборът на хранителна диета също не е без значение, тъй като
някои диети изискват повече площи и вода и поддържането им
предполага емисии на по-големи количества парникови газове. За
отглеждане на добитък се използват 27%, докато за отглеждане на
земеделски култури – едва 7% от общата площ на земята. Същевременно месните и млечни продукти носят едва 18% от глобалния прием на калории и едва 37% от глобалния прием на протеини –
останалото идва от растителни продукти***. Изчерпването на
водните ресурси е също много по-значително при производството
на месо, особено телешко (15 000 л. вода за производство на един
килограм телешко). Дори ядките изискват много по-малко вода, а
ако се гледат литри на енергийна калория, тяхното производство
е в пъти по-ефективно от това на телешко месо****. Една от големите възможности за адаптиране към и намаляване на ефектите
от климатичната криза е изборът на балансирани диети, в които
преобладават растителни храни, а животинските продукти са
* IPCC. “Land is a Critical Resource, IPCC report says” (https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-criticalresource_srccl/). 8 август 2019 г.
** Hannah Ritchie and Max Roser. “Production, yield and land use changes over time”.(https://ourworldindata.
org/crop-yields#production-yield-and-land-use-changes-over-time). Септември 2019 г.
*** Hannah Ritchie and Max Roser. “Land Use” (https://ourworldindata.org/land-use). Септември 2019 г.
**** Water footprint network. “Water footprint of crop and animal products: a comparison” (https://waterfootprint.
org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/).
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произведени по устойчив начин*. Според оценки на учените промените в хранителните диети биха могли да освободят няколко
милиона квадратни километра земя и да намалят глобалните емисии на въглероден диоксид с до 8 гигатона на година** (около ⅕ от
настоящите общи емисии – ефект, който не е за пренебрегване).

Място за оптимизъм?
Погледнато оптимистично, разполагаме с цели 20 години, докато
изчерпим въглеродния бюджет на планетата докрай. Истината
обаче е, че трябва да бъдем изключително бързи и категорични,
за да възпитаме в изцяло нов начин на мислене ново поколение от
предприемчиви хора, издигащи уважението към околната среда в
своя висша ценност, които да са в състояние с действията си да
променят траекторията на цялото общество и икономика.
Трябва да подчертая, че в случая имам предвид едно разбиране за предприемачеството, различно от стандартно приетото.
Говорим не за поемането на икономически риск и събирането на
ресурси с цел максимизация на печалбата, поддържане на постоянен икономически и финансов растеж, независимо от екологичната и социалната цена, и разбиване на конкуренцията в битката за
вниманието и доларите на принудения от рекламната индустрия
вечно да копнее за още и още материални придобивки потребител.
Време е за по-съзнателно и благородно предприемачество, тръгващо от искрената мотивация да намери, чрез силата и импулса
за промяна, решения на съществуващите екологични и социални
проблеми, обвързвайки ги с комплекс от икономически дейности,
чиято изначална същност е свързана със стремежа за положителен принос към околната среда. Финансовата печалба никога не е
първата цел на такива предприемчиви хора: финансовите прихо* IPCC. “Land is a Critical Resource, IPCC report says” (https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-criticalresource_srccl/). 8 август 2019 г.
** QuirinSchiermeier. “Eat less meat: UN climate-change report calls for change to human diet” (https://www.
nature.com/articles/d41586-019-02409-7). 8 август 2019 г.
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ди са необходими единствено, за да обезпечат устойчивостта на
начинанието във времето.
Това предприемачество се характеризира много повече с кооперативна и дори колективна работа, със сътрудничество и синергия, отколкото с конкуренция, и това много повече го приближава
до начина, по който функционират екосистемите.
На следващо място ни е нужно пълно осъзнаване, че светът,
въпреки икономическото и технологичното развитие, зависи от
биологично-ресурсния фундамент и няма изгледи това да се промени в близко бъдеще. От тази гледна точка използването на стандартната диаграма на устойчивото развитие (която ни показва
икономиката, обществото и околната среда като Вен диаграма
от три отделни кръга с малка пресечна точка между тях, докато
истината е, че природната среда е най-големият кръг, в който
последователно в по-малки кръгове се поместват обществото и
икономиката) е нанесло и ще продължи да нанася доста щети и да
пречи на изграждането на истински екосъобразни нагласи, защото
е неправилно отразено и в нашите образователни системи.

Източник: Wikipedia
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Образованието, както винаги, ще бъде ключово за тази трансформация, но за да може да допринесе за нея, самото то трябва да се
промени. То трябва да започне да следва принципите на биомимикрията – наблюдение на работата на природните системи и оформяне на обществените такива по техен образ и подобие. Трябва да
придвижим нашата образователна система към сътрудничество,
виждане на голямата картина, синтез, а не разделяне на области и
конкуренция. Трябва да въведем повече подходи за учене в движение
и сред природата. Само такова разбиране ще ни даде възможност
да оцелеем, живеейки не под похлупак и херметическа изолация, а
разбирайки величието на екосистемите.

Какви са някои от възможните решения в
селското стопанство, които могат да станат
масови благодарение на кооперативната
екопредприемчивост?
Време е да наблегнем на развиване на уменията да произвеждаме
храна, както и да спомогнем тези умения да станат желани и постижими за възможно най-широк кръг от хора. Тази задача сама по себе
си е огромно предизвикателство, защото е свързана с възобновено отношение към труда и връзката и общуването със земята в
нейния най-буквален смисъл – като пръст, камъни, трева, микроорганизми..., с всички свързани с това физически, психологически и
емоционални ползи.
Само такова ново уважение към земята и труда ще даде възможност драстично да се увеличи броят на предлагащите прясна
храна малки производители.
Обнадеждаващо е, че вече се появиха немалко изследвания, показващи благотворния ефект от пребиваването в естествена среда –
установи се например, че ако учениците имат възможност да
виждат зелени дървета през прозорците на своите класни стаи,
това подобрява тяхната концентрация. Доктори в Шотландия
пък получиха официално правно основание да предписват разход-
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ки сред природата като част от лечението на различни болестни
състояния*.
Храната е най-логично да бъде произведена локално в малки
земеделски стопанства и ферми, а не да си купуваме леща, отгледана в България, изнесена за Германия, опакована там и върнала
се пак при нас в биомагазина на петорна цена с всички свързани с
тези пътувания и опакования емисии на въглерод. Има изследвания,
които показват, че от 100 долара, похарчени в местна малка книжарница, 45 остават в местната икономика, докато ако същите
100 долара бъдат похарчени в голяма верига, едва 13 долара остават в местната икономика**. Локалните системи на производство
имат способността по естествен начин да изграждат по-близки и
удовлетворяващи връзки между производител и потребител и така
да подобряват общуването и разбирателството между хората.
Те също така скъсяват разстоянието между участниците в системата и елиминират много от излишните разходи за посредници,
които вдигат цените на стоките.
Освен локално произведена, тази храна е най-добре да бъде
произведена, следвайки принципите на органичното земеделие и
пермакултурата. Познанията и уменията за първото ни дават
възможност да отглеждаме храна без употребата на химически
торове и пестициди, а за второто – да планираме цялостен дизайн
на стопанствата, основаващ се на внимателно наблюдение на даденостите на средата, използване на най-близко достъпните ресурси
и умно комбиниране на културите, така че да си взаимодействат
благотворно и подпомагат една друга в противодействието на
вредители.
Според множество метаизследвания органичното земеделие
като цяло дава между 5% и 34% по-ниски добиви от конвенционалното, като разликите много зависят от даденостите на терена,
културите, които се отглеждат (при бобовите например разликата

* Severin Carrell (2018). “Scottish GPs to begin prescribing rambling and birdwatching” (https://www.
theguardian.com/uk-news/2018/oct/05/scottish-gps-nhs-begin-prescribing-rambling-birdwatching)
** Local Futures. “Abridged version of The Economics of Happiness” (https://www.localfutures.org/programs/
the-economics-of-happiness/film/).
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е едва 5%), и органичните практики, които се използват*. Засаждането на множество различни култури по едно и също време (поликултура) и сеитбооборотът – техники, които имитират естествените природни системи – са в състояние да намалят разликите
в добивите наполовина**. Същевременно е неоспоримо, че земеделските системи, използващи практики от органичното земеделие,
допринасят за екологична устойчивост, запазвайки богатството
и разнообразието на микроорганизми и въглерод в почвата, като
същевременно са по-печеливши от икономическа гледна точка, а
храната, произведена в такива системи, доставя по-висока енергийна и витаминна стойност за организма***.
Нещо повече – конвенционалното и органичното земеделие няма
как да бъдат директно сравними, докато цената на конвенционалното не започне да интернализира всичките му разрушителни
ефекти върху водите, почвите и въздуха. Важно е да не забравяме
и че двата типа земеделие изхождат от съвсем различни ценности
и цели – максималните възможни добиви при органичното земеделие трябва да бъдат по-ниски от тези в конвенционалното, ако то
иска да изпълни целта си да избегне експлоатацията на природната
среда и да остави пространство и за други живи същества****.
Уменията за отглеждане на храна трябва да бъдат допълнени
с нагласа, мотивация и възможност да въздействаш върху общността, за да може ефектът да се разпространи, въвличайки още
хора в подобни начинания и носейки ползи и добавена стойност за
всички. Това може да бъде постигнато с инструментите на образованието, а една от най-обещаващите посоки е практически
насоченото обучение по зелено предприемачество, което може да
започва в гимназиален етап. Ключова за зелените предприемачи е
* Seufert et al. (2012). “Comparing the yields of organic and conventional agriculture” (https://www.nature.
com/articles/nature11069).
** Lauren Ponisio. “Conventional farming yields still higher than organic – but better techniques are closing
the gap” (http://www.aloeverafertilizer.com/conventional-farming-yields-still-higher-than-organic.html)
*** Smith et al. (2019). “Organic Farming Provides Reliable Environmental Benefits but Increases Variability in
Crop Yields: A Global Meta-Analysis” (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00082/full)
**** Wilbois and Schmidt (2018). “Reframing the Debate Surrounding the Yield Gap between Organic and
Conventional Farming” (https://www.mdpi.com/2073-4395/9/2/82/htm).
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тяхната нагласа – те са изградени личности, съчетаващи в себе си
устойчивия и предприемаческия начин на мислене: разбиращи екологичните предизвикателства, пред които светът е изправен, но
чувстващи се не безпомощни, а мотивирани да предлагат решения
за тяхното адресиране, тъй като са развили в себе си уменията
да превръщат идеите в действия – сърцевината на предприемачеството. Тази екопредприемаческа нагласа включва всички характеристики на предприемаческото мислене (толерантност към
риск и несигурност, способност да се приемат неуспехите и да се
извличат поуки от тях, самоинициативно учене, склонност към
действие, преднамерено любопитство и креативна увереност), но
видени през призмата на устойчивия светоглед, характеризиращ
се с холистично мислене, социална етика и етика на околната среда, защитаваща ценността на всички живи същества, отговорно
потребление, сътрудничество и работа в екип, вземане под внимание на пълната картина, демокрация, придържане към принципа
на предпазливостта.
Важно е да подчертаем отново: предприемачеството с цел поминък е коренно различно от предприемачеството с цел скалиране.
Първото предполага пълно развенчаване на мита, че само малцина
„целунати от бога“ щастливци имат достъп до магическия талант
или гена на свръхчовека-предприемач. Напротив – да разбираме
предприемачеството като поминък означава да вярваме, че всеки
може да бъде предприемчив и иновативен, да познава своя клиент,
който едновременно с това в локалната икономика е и партньор, и
да може да отговаря на истинските му потребности, а не на онези,
втълпени от рекламната индустрия.

Зеленото микропредприемачество в действие
в общностите в Танзания
Инструментите на обучението по зелено предприемачество бяха
изпробвани в реална среда през лятото на 2019 г. в Танзания. Обучителната програма напълно отразява описаното по-горе схващане
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за предприемачеството като източник на поминък и възможност за
постигане на кохезия в общността. Проведени бяха два едноседмични курса за обучение на обучители, в които участваха 44 учители
от Танзания. Включени бяха общо 17 училища от най-големия град
Дар ес Салаам, както и от селища в провинция Иринга. Обученията
поставиха фокус не само върху някои глобални предизвикателства,
които имат най-голямо значение за Танзания като климатичните
промени, загубата на биоразнообразие, обезлесяването и замърсяването с пластмасови отпадъци. Акцентът падна най-вече върху
решаване на местни екологични и социални проблеми – създаване на
решения за оползотворяване на битови и пластмасови отпадъци,
производство на чиста храна от училищата, пестене на ресурси и
генериране на възобновяема енергия.
Особено голям интерес и вдъхновение сред учителите предизвикаха икономическите решения, създадени от местни предприемачи
от цяла Източна Африка, както и поставените им задачи да проучат тяхната лична история, мотивация, преодолени предизвикателства, клиентски сегменти и бизнес модел. Изключително много
оцениха факта, че примерите бяха от техния контекст и можеха
бързо да се свържат с тях. Допълнителен поглед им даде реалният
контакт с действащи предприемачи, с които се срещнаха на живо и
имаха възможност да разговарят и задават въпроси – социалното
предприятие Neema Crafts в Иринга и младата дама Маджума със
собствен кетъринг бизнес в Дар ес Салаам.
Учителите припознаха обучението като възможност да насочат новопридобитите предприемачески умения към развитие на
зеленчукови градини в своите училища. Над 50% от участвалите
в обученията учители формираха клубове с по 50-60 ученици и се
ориентираха към създаване на градини, които произвеждат храна,
продавана на училищния стол или сред местната общност в близост
до училището. В резултат на дискутираните по време на обученията екологични предизвикателства учителите имаха нагласа към
биоземеделие без използване на изкуствени торове и пестициди и
наблягане на техники като повдигнати лехи, мулчиране, изкопаване
на дренажи и други.
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Снимки, личен архив: обучението в Танзания

Практическият опит в Танзания показа, че нуждата от възстановяване на познанията как да отглеждаме храна без помощта
на химически торове и пестициди е повсеместна. Пътят на
управлявано с отдалечени технологии и без хора индустриално
земеделие не е правилният път за развитие на страните в Африка* и трябва да бъдат направени всички усилия да се възстанови
интересът на младите хора към отглеждането и предлагането
на храна. Ако се превърнат в движение и стремеж сред младите
хора, занаятчийските умения за отглеждане на храна, съчетани
с модерни умения за използване на технологиите за подобряване
на маркетинга на предлаганите продукти и достигане до недостъпни преди групи клиенти, имат потенциал да допринесат за
неутрализиране на разрушителните въздействия от индустриалното селско стопанство.
* Нито пък на която и да било от западните държави, за съжаление те вече са го допуснали и сега
някои групи от обществата търсят начини как да преобърнат негативните последици.
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Една от най-ценните находки от проведените обучения е общностният механизъм за финансиране на начинанията на танзанийците Vicoba (village community banking), вид кооперативна програма,
подобна на взаимоспомагателните каси. Vicoba предполага формирането на групи от 5 до 30 души, в които членовете всеки месец
внасят предварително договорена от всички сума и на солидарен
принцип всеки може да изтегли нисколихвен заем за своите проекти,
както и да консултира останалите. Над 90% от взетите заеми се
изплащат в срок, което показва колко подходяща е тази система в
африкански контекст. Вероятно причината се крие в запазените
тук близки отношения и връзки между членовете на общността и
взаимопомощта, до която всеки има достъп.
Важно е този опит да бъде споделен и в България, която е
имала много силни традиции в кооперативното движение – за
съжаление, прекъснати във времето. Придобитият в Танзания
опит ни дава възможност да разглеждаме зеленото предприемачество в контекста на местното развитие като стратегия за
изграждане на поминък, взаимопомощ в общността и отваряне
към външния свят.
Това не е предприемачество, което има претенциите на стартъпите и на венчър капиталистите от Силициевата долина за
бързо скалиране и печалби от милиарди долари, но развиването на
предприемачески дух и начин на мислене, вкоренени в местните
условия, ресурси и икономика, на широка основа сред обикновените
хора в Африка има потенциала да повиши тяхната издръжливост,
устойчивост и гъвкавост в лицето на предизвикателства и несгоди –
изключително важно умение в контекста на задълбочаващата се
климатична криза. Една общност, в Танзания или другаде, може да
постигне много повече, обединявайки хората заедно, ако може да
си служи с базовите предприемачески инструменти с цел решаване
на конкретни реални проблеми.
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Свръхчовеци или супер градинари?
Независимо от всички по-дългосрочни прогнози за свръххора или
същества, преминали отвъд човешкото, с които започнах, ще
остане голяма група хора, които ще изберат да съществуват по
различен начин – да не се ъпгрейдват чрез генни редакции, биоимпланти, киборг екстеншъни или копиране на мозъка на друг носител. Те ще направят съзнателен избор да останат в максимално
близък контакт с естествените екосистеми, развивайки умения
за нискотехнологичен живот, които ще гарантират, че ще са нещо
повече от излишна маса от хора, намиращи забавление и емоция
единствено във виртуалната реалност (каквито са по-утопичните прогнози за ефекта от автоматизацията и масовото навлизане на роботи и изкуствен интелект). Те ще осъществят прехода
към възприемането на взаимната обвързаност между всички живи
същества като най-висша ценност. Можем само да се надяваме, че
такава вълна ще има и в България, защото има много предпоставки: гъста мрежа от села, изобилие на свободни имоти, подходящ
климат, ще останем най-дълго едни от най-малко засегнатите от
промените в климата. А кооперативната предприемаческа култура може да направи така, че тези хора да превърнат заниманието
си в нещо създаващо стойност не само непосредствено за тях и за
купувачите на техните стоки, а променящо нагласите на по-широк
спектър от обществото. Дали системата ще остави тези хора да
съществуват паралелно на нея, или те ще бъдат принудени да се
превърнат в революционери и третирани като терористи? Само
времето ще покаже.
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С текста по-долу препубликуваме откъси от монографията на покойния български философ
и еколог Павел Георгиев – Противоречия и парадокси. Някои философско-идеологически
проблеми на социалната екология. София: Наука и изкуство, 1983; из гл. VII и VIII: с. 117-123
и 130-135. Прекарал основната част от творческия си път в социалистическа България,
той е един от основните учени в областта на политическата и социална екология, както
и един от първите наши изследователи на зеленото движение в Западна Европа. Трудовете му засвидетелстват дълбоката ангажираност на научната мисъл преди 1989 г. с
екологичните проблеми, присъщи не само на западната, но и на икономиката в Източния
блок. Павел Георгиев е също така съосновател на асоциация „Екофорум“ (1990 г.).

„Б

их желал младежта да се пощади от примери за така наречени благородни постъпки, с каквито нашите сантиментални съчинения са така много разточителни, и всичко да
се заложи само на дълга и стойността, която един човек може и
трябва да си даде в собствените очи чрез съзнанието, че не го е
нарушил.“ (Имануел Кант, Критика на практическия разум, София:
Изд. на БАН, 1974, с. 209)

За да отговорят на новите проблеми, които възникват с усложняване на социалното развитие поради необходимостта да бъде
предотвратено замърсяването на атмосферата, да бъде усвоявана екологично природата, социалистическите обществени
отношения се нуждаят от по-нататъшно усъвършенстване и от
все по-адекватно научно управление от страна на човека. В този
смисъл оптимизацията на взаимодействието общество–природа
ще се развива на основата на все по-пълното научно познаване и
управление на природните и социалните процеси, за да се разреши
съществуващото днес противоречие между природа и обществено
производство при социализма.
Икономическият растеж е органично свързан с развитието
на социалистическия обществен строй. Без икономически растеж не може да се осъществи идеята на комунизма за всестранно
задоволяване потребностите на хората. Не е ли това парадокс:
задоволяването на растящите потребности води до засилване
на необходимостта от икономически растеж, а той – до по-бързото изтощаване на природата! Още повече, че досега практика-
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та показва, че както и да планираме и управляваме икономическия
растеж, той има неизбежно отрицателни ефекти върху обществото и природата. Невинаги своевременно можем да предвидим, а още по-малко да овладеем всички отрицателни проявления
на научно-техническата революция и да ги подчиним на екологичен
контрол; социалните процеси не са до такава степен познати и
развити, че да гарантират автоматичен контрол върху отрицателните проявления. Но усъвършенстването на методологията
на частнонаучните изследвания и приложението им в практиката и усъвършенстването на социалните отношения са паралелни
процеси, които, както показва обществената практика, могат да
бъдат проведени успешно едва при наличието на социалистически
производствени отношения, защото те решават първия основен
проблем в противоречието общество–природа – хуманизиране на
отношението човек–човек. Ето защо екологичните затруднения
не изчезват за съжаление по автоматичен път с провеждането на
социалистическата революция. Безспорно е обаче, че социалистическите производствени отношения са обективна предпоставка
за преодоляване и на противоречието човек–природа на основата
на качествено новото отношение между човек и човек.
Комунистическото общество представлява (хармония във взаимоотношенията човек–човек и човек–природа) оптимален вариант
за оптимално взаимодействие между обществото и природата.
Пред социализма, като предшестващ комунизма строй, възниква
следователно необходимостта така да използва плановото начало
в развитието и управлението на производствената дейност, че тя
да се облагодетелства от положителните страни на научно-техническата революция, като предотвратява отрицателните. Това
обективно и логическо съдържание на социалистическото планово
стопанство поставя конкретни изисквания към социалистическото
общество: да определи на основата на точно познаване на страничните ефекти от производствената дейност екологични критерии
за икономиката и на основата на изискванията за нормален биологичен живот на човека – качества на околната среда; да се въведе
система от постоянно действаща оценка на измененията, които
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настъпват в тази среда следствие производствената дейност.
Всичко това означава преосмисляне на досегашния икономически
растеж, въвеждане на допълнителни, абсолютно задължителни
екологични критерии към основния показател на благосъстояние
днес – съвкупния обществен продукт.
Икономическият растеж се нуждае от редица природни и социални
предпоставки, за да отговори на горните изисквания. Критериите
за икономически растеж са тези, които определят, от една страна,
характера на социалния строй, а, от друга, гарантират безкризисното, репродуктивно функциониране на биосферата на Земята.
От какво зависи или от какво днес трябва да зависи икономическият растеж?
Първо, от обективните възможности на природата да отговори
на индустриалното и селскостопанското производство и, второ,
от обективните потребности на обществото.
Цикълът на обмен на вещества в биосферата има няколко равнища. Оптималното взаимодействие между елементите, определящи равновесието на всяко равнище, както и взаимодействието в
рамките на общия цикъл, определят същността на безкризисното
биосферно развитие и служи само за модел на безотпадъчно възпроизводство. Отделните равнища (растително, репродуктивно,
животински свят, човек) имат в природата естествената задача да осигуряват биоресурси и да ги консумират. В този смисъл
биосферата функционира на следния принцип: оптимално и безотпадъчно, циклично възпроизводство на всички равнища. Подчинена
на изискванията на икономическия растеж на обществото обаче,
тя е принудена да „работи“ по друг начин: колкото повече обществото се нуждае от суровини и енергия, толкова повече нараства
скоростта на обмен на вещества между общество и природа,
което води преди всичко до затормозяване на природата, което
затормозяване се отразява след това и върху функционирането на
обществото. Човечеството може да приложи съзнателно и друг
принцип на взаимодействие с биосферата: колкото повече намаляваме скоростта на обмен на вещества между общество и природа, толкова по-естествено ще се извършват процесите в самата
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биосфера, т.е. ще бъдат достатъчни да поддържат с естествените си сили екологичното равновесие. Нито единият, нито другият
принцип; обаче могат да бъдат алтернатива за бъдещо развитие.
В единия случай обществото изпада в противоречие с природата,
а в другия – в противоречие със собственото си възпроизводство.
Само оптималното взаимодействие между общество и природа или
оптималното природоползване, т.е. оптимална скорост на обмен
на вещества между общество и природа, са цел на бъдещия икономически растеж.
Социалистическото общество, което е основа за изграждане
иа комунистическо като социален вариант за оптимално взаимодействие между общество и природа, трябва да положи началото
на икономически растеж на принципа: според нуждите на обществото, но и според възможностите на природата, нещо, което
коренно видоизменя принципите при определяне на обществените
и личните потребности.
Икономическият растеж изисква по-нататък както наличие, така
и производство на биомаса в зависимост от тези научно обосновани, оптимални потребности на обществото. Това означава в теоретичен план подчиняване на всички науки и социални действия на
една цел: хармонично изграждане на взаимодействието общество–
природа. В този именно смисъл социалната екология представлява
подход и начин на мислене изобщо.
Ако се опитаме да конкретизираме подобна цел, горното изискване означава следното: производство на растителна биомаса,
която да отговаря на потребностите на едновременния растеж
на животинската биомаса, а оттук – на потребностите на обществото от храна. Този процес трябва да бъде двупосочен, но именно
двупосочен, а не да се тръгва от нереални стремежи за задоволяване
на нереални потребности и оттук да се претоварва биосферата и
да се предизвикват кризи. Това предполага точно научно познаване
на потребностите на обществото и изграждане на механизъм за
напълно адекватно разпределение на благата според тези потребности. Без да се осъществи това изискване, е безсмислено да вярваме в някакво бъдеще на техническата цивилизация.
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Изучаването и управлението на отделните процеси в биосферата на земята ще доведе и до повишаване обема на минерални ресурси,
необходими за „входа“ на биосферния цикъл, т.е. ще спомогне за оптимизиране на функционирането на. репродуктивното равнище в биосферата. С други думи, икономическият растеж, без който обществото
не би могло да се развива, изисква оптимизация както на социалните,
така и на природните компоненти от системата общество–природа,
което е най-важната социална задача на социалистическото общество.
Всичко това, преведено на икономически език – нещо, което бе
направено на XII конгрес на БКП, означава, че по-нататъшният икономически прираст трябва да се осигурява не на екстензивна, а на
интензивна основа, което вече само по себе си означава намаляване
разхода на суровини и енергия при повишаване на производителност
та на труда и използваемостта на материалите, което говори вече
и за екологична ефективност на производството. Полезна в тази
насока е една мисъл на световно известния австрийски етолог Конрад
Лоренц, който каза, че „икономиката не е нищо друго освен късогледа
екология и нищо не може да бъде икономично, което не може да бъде
екологично възможно“*.
Очевидно обществото, т.е. видът на обществените отношения, играе активна роля и по отношение на регулиране, преработка
и използване или унищожаване на отпадъка. А това означава оптимизация и между продуктивни, репродуктивни и рекреационни нива
на взаимодействието между обществото и природата, защото
икономическият растеж се нуждае не само от суровини, но и от
безотпадъчно производство на всички нива на взаимодействието
общество–природа. Естествено това не трябва да се разбира в
абсолютен смисъл и трябва да се търси онази оптималност, която
очевидно е валидна за всяко социално действие. Безотпадъчна икономика, както показват изследванията на германските марксисти
X. Пауке и Г. Щрайбел, е невъзможна или трудно осъществима в
абсолютен смисъл поради термодинамични причини.** Това говори в
* K. Lorenz, Die Zukunft des Lebens. Wien / Hamburg, 1981, стр. 281.
** H. Paucke, G. Streibel, “Zum Verhältnis von Natur und Produktionskreisläufen”, Deutsche Zeitschrift für
Philosophie (8), 1980.
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подкрепа на тезата, че икономическият растеж трябва да се управлява, непрекъснато да се забавя процесът на растеж на ентропията в системата общество–природа, тъй като довеждането на
ентропията до нула или до отрицателни стойности е невъзможно.
Може да се говори за затворени икономически цикли по подобие на
биосферните, което вече представлява оптимизация.
Друг основен проблем, който определя динамиката на икономическия растеж, е проблемът за съотношението между биологична
приспособителност на човешкия организъм и икономическия растеж
поради свързаните с него изменения в околната среда – природна
и социална.
Колкото един организъм е по-сложно устроен, а всеизвестно
е, че човешкият организъм е най-сложният в еволюционната таблица на видовете, толкова неговата приспособителност е по-диференцирана;* само отделни органи и системи се адаптират, а не
организмът като цяло, какъвто е случаят е някои микроорганизми.
Следователно, както и да се изменя околната среда, не можем да
очакваме дълбоки изменения в биологичната основа на човека или
поне засега такива явления не се наблюдават. Човешкият наследствен механизъм функционира стабилно. Това означава, че не можем
да очакваме човекът да се превърне подобно на животинските или
растителните видове в друг човешки вид, което означава, че измененията в околната среда само ще повреждат, а няма да адаптират
човешкия организъм.
Причината за това не е само в сложността и съвършенството
на изградения вече човешки организъм, а преди всичко във възможността у човека и за социална адаптация. Вече обърнахме внимание,
че биологичната еволюция е подготвила единствено у човека появата на социални качества, които днес и в бъдеще ще играят основна
роля в адаптирането към измененията на средата и в цялостния
живот на човека. Всичко това изисква обаче правилно да се разбира
ролята на социалното унаследяване, за да се избегне опасността
* В.И. Парагородцев и др., Философские и социально гигиенистические аспекти охрани окружающей среди, Москва: 1976; П. В. Гаршенко, И. Б. Новик, А. Т. Шаталов, Общество и природа, Москва,
1973; Н. П. Дубинин, И. Т. Фролов, Информационний бюллетен (1), Прага: 1974.
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от социалдарвинистkи и евгенистични опити да се адаптира човекът към патологично изменената жизнена среда, с други думи, към
неприродоцелесъобразния икономически растеж.
Човекът (човешкият вид) не прави изключение от общата закономерност в природата, според която съществуват и функционират
екосистемите. В този смисъл и човешкият вид има определени възможности за биологична адаптация, която в една или друга степен
се проявява и днес, но в рамките на допустими изменения във функциите на отделни органи или системи. Човекът разполага с възможността обаче за социална адаптация, която е по-силно изразена и по
правило е по-ефективна от биологичната. Изграждането например
на микросреда, изкуствена, имитираща естествената околна среда,
е нещо много по-важно за оцеляването на човека по цялото земно
кълбо, без .да се налагат изменения в организма. Проблемът тук е да
се намери онази оптимална зависимост между икономически растеж
(изменение на околната среда чрез материалното производство) и
биологични възможности за приспособяване, т.е. биологична пластичност на човека към измененията в околната среда.*
Известен е фактът, че изкуствената околна среда, която, исторически погледнато, върви към непрекъснато усъвършенстване, но и към все по-различно формиране на условията за животот
естествената среда на обитание на човека, се възприема до днес
нормално от човека. Като казваме, че човекът се е отдалечил от
природата, това не означава, че той не живее столетия наред в
психично и биологично равновесие в построената от него изкуствена околна среда. Напротив, в много отношения човешкият вид
съществува много по-добре в изкуствената околна среда, отколкото в естествената. Парадокс е фактът, че темповете, наложени от самия него във формирането на жизнената среда, пораждат
проблема доколко и как би трябвало да се развива изграждането на
изкуствена околна среда и как тя да се съчетава с изискванията
на естествената биологична пластичност на човека? Отговарят
* Околната среда е природна и социална; околната среда обаче е и среда на обитание, среда в
която човекът живее и в този смисъл тя е и жизнена среда на човека. Извън тази жизнена среда
човекът се реализира като личност в социалната околна среда.
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ли измененията в изкуствената околна среда и нейните социални
отражения на законите на биосферата?
Този именно въпрос поражда безпокойство, защото всяко,
макар и положително в основата си развитие в посока на усъвършенстване на изкуствената околна среда има степени на качествено различие с предшестващите равнища на взаимодействие
между човек и природа. И понеже човекът сам съзнателно може
да управлява взаимодействието си с природата, трябва да може
сам, като се опира на своя социален опит и знания, да поставя
граници на това взаимодействие и по този начин да управлява
екосистемата човек - природа. И когато говорим за симптоми
на екологична криза, това означава, че в някои насоки развитието на екосистемата човек–природа претърпява неадекватни на
биосферните изисквания деформации. Тези деформации бяха многократно дискутирани в нашата книга. Проблемът е как в бъдеще
да се избeгнат подобни деформации, без да се спира развитието
както на прогреса, така н на природните екосистеми към по-висши стационарни равновесия. В това се състои същността на
задачата, която стои пред науката като социално обусловена
институция.
[...]
Човекът изменя природата на много места неузнаваемо в сравнение
с това, което тя е била преди хиляди години. Този факт не означава
непременно, че тя е обречена на скорошно насилствено загиване.
Напротив, в много случаи изкуствената околна среда е в такава
хармония с естествената, каквато никаква природна сила не би
могла от само себе си да постигне. По-ярка е обаче тенденцията
към нарушаване на хармонията между изкуствена околна среда и
природна. Но не това е характерно за разумната човешка дейност.
Ноосферата характеризира тази човешка дейност; тя е новият, но и най-висш стадий в развитието на биосферата, който
стадий се характеризира с активната намеса на човека. Не случайно ноосферата се отъждествява от някои автори поради
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това с термини като антропосфера или социосфера. Според нас
най-правилното определение на ноосфера дава В.И. Вернадски,
макар преди него опити да се правят от П.Т. дьо Шарден и др.
Докато за идеализма ноосферата е абстракция, мислеща „обвивка“ на земята, която води началото си с появата на човешкото
съзнание, ноосферата в диалектико-материалистически смисъл
е новото, целесъобразно творене на взаимодействието между
обществото и природата, тя е синоним на активната, съзидателна човешка воля. И доколкото характерът на взаимодействието между обществото и природата се обуславя от характера
на социалния строй, в който с помощта на научно-техническата
революция се преобразува природната среда, изграждането на
ноосферата е свързано с развитието на обществото в посока на
комунизъм като гаранция за най-широко, всеобхватно и природоцелесъобразно приложение на човешкия опит и знания. А комунистическо общество означава да се живее в свят със съвършени
нравствени норми, в свят с високо качество на живот, в хармония с природата.
Най-ярко различията между марксисткото схващане и разбиранията на буржоазното обществознание за формиране на ноосфера
проличава в концепцията за качеството на живот* като алтернатива на бъдещо взаимодействие между общество и природа и
концепцията на марксизма-ленинизма за социалистически начин
на живот.
Идеята за „качество на живота“ представлява в последна сметка
идея за формулиране на определен начин на живот, което включва и
формулиране на норми за взаимодействието на обществото и природата. В марксистката литература начинът на живот** се определя като комплекс от материалните условия на живот, комплекс от
социално-икономическите отношения, от културата в рамките на

* Терминът е въведен за първи път в литературата от американския икономист Дж.К. Голбрайт.
** Вж. Человек–наука–техника, Академия на науките на СССР и Академия на науките на ЧССР,
Москва: 1973, стр. 219; Кристостурян и др., Социалистически начин на живот, София, 1977; Л. А.
Лешикова, “Гармонизация взаимодействия общества с окружающей природной средой при социализме”, Вестник Московского университета (1), 1980, стр. 21-29.
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техническата цивилизация. Взаимодействието общество–природа
има важно значение, ако не най- важното в очертанията на всеки
елемент от начина на живот. Качеството на живота се определя
от степента на развитие на материалните условия на живот, от
степента на развитие на обществено-икономическите отношения,
от отношението на обществото към природата. Нещо повече –
отношението на обществото към природата в наши дни определя
до голяма степен съдържанието на понятието качество на живота.
Какво означава това конкретно? Качество на живота, което се
характеризира с висока степен на развитие на материалните условия на живот, но не е достояние на всички членове на обществото и
не се базира на изискването за хармонично взаимоотношение между
членовете на обществото и между общество и природа, е утопия.
Както взаимоотношението природа–общество е в основата си
социално обусловено, така и качеството на живота независимо от
степента на развитие на научно-техническата революция може да
бъде лошо или добро само в социален контекст.
Като казваме, че капиталистическата система се намира в
състояние на всеобща криза, това означава, че и качеството на
живота при този социален строй не може да бъде добро за широките народни маси. В противен случай самият строй би изменил своята същност и би престанал да бъде капиталистически;
това означава, че противоречието между качество на живот и
обществени отношения на капитализма е обективно, иманентно
на самия строй.
Всички ценности, разбирани от работническата класа като
елементи на по-добро качество на живота, а това са премахване
на социалната несигурност, на безработицата, подобряване и
възпроизводство на хигиенична околна среда, предотвратяване
на замърсяването ѝ, планово използване на природните ресурси,
което ще премахне и премахва икономически кризи (товарът на
които днес пада върху работническата класа) или, с други думи,
хармоничното развитие на взаимодействието между общество
и природа не е централен проблем в концепцията на буржоазията за „ново качество на живота“. Поради това буржоазното
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обществознание изтъква като основен виновник за влошаване
качеството на живота и за поява на глобалните проблеми единствено научно-техническата революция и повишаването на
потребностите на обществото, причина за което било обаче
експонентното нарастване на броя на населението и някои други
малтусиански доводи.
Неомалтусианската концепция се използва активно в социалната политика за „подобряване“ качеството на живота: ако
намалим броя на населението, ще има по-добро качество на живота за всички независимо от обществения строй. Но не броят на
населението е най-важният виновник за влошаване качеството
на живота.
Ако числеността на населението имаше единствено решаващо значение за качеството на живота, тогава в редица гъсто
населени социалистически страни би трябвало също да се очаква
екологична криза и оттук влошаване качеството на живота. На
практика обаче е тъкмо обратното.
Истинското съдържание на понятието ноосфера се изпълва
при социализма с реално качество, обусловено преди всичко от
принципния стремеж към хармония между икономически растеж
и използването на природната среда и по този начин в премахване на относителната пренаселеност на безработицата. Едва
при социализма ноосферата може да бъде разумно, съобразено с
обективните изисквания на природата регулиране на динамичното равновесие общество–природа, а оттук и гарантиране на
високо качество на живот.
Социалистическата практика показва, че на човечеството
са необходими две неща, за да се осъществи високо качество на
живота на основата на хармония между природа и общество:
познаване законите на общественото развитие, законите, развитието и функционирането на природата, познаване законите
на биологично и социално развитие на самия човек и на неговите
реални възможности за съзнателно участие в управлението на
равновесието.
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С други думи, за добро и високо качество на живота се изискват
все по-пълни знания за закономерностите в биосферата и за последствията, които икономическият растеж предизвиква у нея, както и
познание за закономерностите в развитието на обществото. В тази
връзка чехословашкият учен Р. Лауко пише: „Бъдещето принадлежи на
социализма не само като социално по-справедлив строй, отколкото е
капитализмът, но и като строй, който заедно с високата ефективност на производството в периода на научно-техническата революция
единствено е способен да осигури качеството на жизнената среда.“*
Първият проблем може и трябва да се реши от науката, вторият проблем е проблем на движещите сили на социалния прогрес.**
Следователно социалистическото общество трябва да гарантира оптимални условия за приложение на откритите от науката
нови закономерности и същевременно оптимално благоприятни
условия за по-нататъшното развитие на научното познание, а
по този начин и готовност за своевременно разрешаване на всеки
появил се пред човечеството проблем.
При такава логика възниква въпросът, как днес при социализма
се извършва природоползването и как се управляват екологичните
процеси, за да се избегне екологична криза, оптимално се задоволяват материалните потребности на хората, гарантира се тяхното
морално удовлетворение от живота?
Обменът на вещества между природата и обществото е коренно
изменен в наши дни. В миналото обменът на вещества се характеризираше със спонтанно въздействие на обществото върху природата за задоволяване на най-насъщните потребности от храна
и облекло, като материалното производство не се е съобразявало
със стихийните изменения, които то предизвиква в природата, в
биосферния цикъл. Освен това повечето от действията на хората са имали само локален характер, без обаче същевременно да се
държи сметка за евентуални глобални ефекти.

* Р. Лауко, Икономически проблеми на жизнената среда, София, 1980, с. 161.
** Л. Кътов, Научно-техническа революция и жизнена среда на човека, в сборника Научно-техническа революция и нейните социални последици, София, 1974, с. 234; също Екология и общество,
София, 1980.
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Впоследствие материалната производствена дейност на човека
придобива все по-широки размери, като естествено и въздействията върху природата имат все по-траен и всеобхватен характер. В периода на експанзия на капиталистическото производство
природата се считаше за неизчерпаем източник на суровини като
въздух, вода, земя и дори полезни изкопаеми. При подобно схващане
индустриализацията се провежда безогледно, без да се съобразява с никакви екологични изисквания. Следователно, първо, можем
да твърдим, че историческата отговорност за съществуване на
симптоми за глобална екологична криза носи капиталистическият строй. Социалистическата система е изправена пред проблема не само да изгради собствената си хармония с природата, но
да преодолее нанесените от капитализма щети. Съвременната
международна политическа практика, проблемът с развиващите
се страни, енергийната криза, недостигът на храни и ресурси,
бездната между бедни и богати са ярко доказателство за вината
на капитала. Той естествено не я признава.
Второ, безспорно е предимството, на социалистическата
обществена система като планова система при разрешаване на
глобалните проблеми. Това са принудени да признаят и известни
буржоазни учени. Американският еколог-икономист Б. Комонър
пише: „Социалистическата система в Съветския съюз показва
важно практическо предимство по отношение на частноикономическата система. Съществен белег на съветската система са
нейните обхващащи цялата страна и всички области на живота
планове за развитие на промишлеността и селското стопанство...
Предимството на подобно планиране за намаляване на проблемите
по отношение на околната среда не би трябвало да се разяснява
на никого, който е запознат с хаотичната екологична ситуация в
Съединените щати.“*
Екологични проблеми обаче днес стоят и пред социалистическите страни. [...] Една от основните причини за тяхното съществуване е фактът, че социалистическите страни не отдаваха такова

* B. Commoner, The Closing Circle. New York: Knopf, 1971, с. 268.
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голямо практическо значение на екологичните проблеми, особено
в годините непосредствено след социалистическата революция.
Това се отнася за почти всички социалистически страни – както за СССР след Октомврийската революция, така и за НРБ, ГДР,
Чехословакия, Унгария, Полша и др., където социалистическата
власт имаше за основна задача да изгради такава икономика, че
да стане независима от капиталистическите страни и да може
да върви самостоятелно по пътя към комунизма. Социализмът
трябваше да преодолява както капиталистическата изостаналост, така и неравномерното разпределение по територия иа
промишлеността, неправилното съотношение между селскостопанската и промишлената продукция и т. н. Да не говорим за
трагичните последици от Втората световна война за СССР, ГДР,
Полша и други страни.
И поради факта, че социалистическото общество трябва да
решава и днес редица проблеми по въоръжаването си и изпреварването на империалистическите държави в тази насока, за да
гарантира своята независимост и световния мир, от една страна,
недостатъчна степен на технологично развитие и развитие на
производителните сили, от друга, екологичните проблеми днес
стоят с цялата си сериозност и пред социалистическите страни.
Но решаването на проблема за хармонично функциониране на
общество и природа, както казахме вече, трябва от научна гледна точка да се търси в изграждането на оптимално благоприятни
обществени отношения в световен мащаб и оптимизиране функционирането на биосферни нива и на цялата биосфера. В крайна сметка
всички проблеми са проблеми от научно естество при наличието на
благоприятна социална среда, така че науката за в бъдеще е тази,
която ще ги разрешава. Биосферата явно ни налага ограничения,
намиращи израз в количествени и качествени измерения, които обаче не могат да се измерват в пари и не произтичат от логиката на
пазарните закони. Това означава, че ако имаме капиталистическа
икономика, съблюдаването на биосферните ограничения ще бъде
доброволно действие на хората. А доброволно да се спре експлоатацията (на човек и природа) при капитализма е утопия.

101

102

Увод
втора част
Корпоративна власт
и екологична криза
от Росица Кратункова

Д

ори бащата на модерната икономическа наука, Адам Смит,
е смятал, че някои неща трябва да бъдат изключени от
пазара, но не на това сме свидетели през последните десетилетия. Късният капитализъм, изправен пред криза на натрупването, отчасти заради поскъпването на енергията, което от своя
страна е последвано от атака срещу труда, ни води забързано към
стръмна пропаст. Парниковите газове в атмосферата се увеличават със стремглава скорост от 1950 г. насам. Икономистът Хосе
Тапиа показва как промените в нивата на въглероден диоксид са
пряко свързани с икономиката:
„Единствените периоди, по време на които парниковите емисии, унищожаващи стабилността на климата, намаляват, са когато световната
икономика е в рецесия и се свива, т.е по време на кризи. В този смисъл,
от гледна точка на климатичните промени, икономическите кризи са
благословия, докато икономическият просперитет е истински бич.“
В суматохата покрай овладяването на пандемията от коронавируса
covid-19 публичният дебат се оформи около избора между общественото здраве и живота, от една страна, и икономиката и БВП, от друга.
Икономиката откри очакван защитник в лицето на ЕС, и особено от
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държавите-членки Германия и Холандия, които се противопоставиха
на общи европейски мерки срещу кризата, предизвикана от вируса.
Видяхме на какви изключения е готова и самата Европейска комисия
в защита на селското стопанство на Западна Европа и желанието му
да продължи да използва евтина работна ръка. Въпреки изолацията
и затварянето на границите, Комисията принесе в жертва хиляди
„незаменими“ сезонни работници от Румъния и България, които,
останали без поминък в собствените си по-бедни държави, показаха,
че гладът е по-страшен от заразата. Неолиберализмът превръща
свободата на избор на едни в принуда за други.
Защитници на отслабването на мерките срещу пандемията и
рестартиране на икономиката са до голяма степен някои десни
политици, а също и корпорациите и индустриите, които нямат
място в едно бъдеще без фосилни горива и се опитват да отмъкнат
каквото могат, преди да изчезнат. Такъв е примерът с предложението на френското правителство, което, за да запази приходите на петролните компании, предлага въвеждането на минимална
цена на нефта с аргумента, че евтиният петрол скрива високата
цена върху климата. Но истината е, че голяма част от нефтената индустрия не бе печеливша и преди кризата с вируса. Например
американската компания Chesapeake Energy, пионер във фракинга,
не е регистрирала печалба в продължение на над десет години. Защо
тогава да поддържаме като на системи живота на сектора, добиващ изкопаеми горива, докато той ни убива?
В много държави икономическите мерки, предприети срещу
настоящата криза, са насочени предимно към бизнеса, а не толкова към работниците. Вече са обявени и някои финансови пакети
за спасяване на цели компании. Така, въпреки че разрастването на
въздушния транспорт от последните години доведе и до рязко увеличаване на парниковите емисии, авиокомпанията Air France-KLM
вече има обещани общо между 9 и 11 милиарда евро от Франция и
Нидерландия, като все още не е ясно какви ще са точно задълженията ѝ по опазване на околната среда. За сметка на това пък, едно
от условията за получаване на финансова помощ е компанията да
стане по-рентабилна, което традиционно се изразява в атака срещу
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правата на работниците. Национализация засега не се предвижда. С
други думи, загубите на частните икономически субекти продължават да се прехвърлят върху обществото, но не и техните печалби.
През последните десетилетия станахме свидетели на това как се
овластяват все повече мултинационалните корпорации за сметка на
правителствата и демократичния избор – дотам, че частните им
интереси започват диктуват използването на световните природни ресурси, а с това и унищожението на екосистемите. След серия
блокажи на преговорите на Световната търговска организация от
1990-те и 2000-те години се забелязва увеличение на двустранните и многостранни инвестиционни договори и споразуменията за
свободна търговия, предвиждащи и специална клауза за разрешаването на съдебни спорове. Така всяка компания, която сметне, че
дадена регулация може да намали печалбата ѝ, има правото да съди
държавата в наднационални арбитражни съдилища.
Такъв е примерът с проекта в местността Рошиа Монтана
в Румъния от 1997 г., който, ако бъде одобрен, ще се превърне в
най-голямата открита златна мина в света. За добива на злато се
предвижда да бъдат използвани тонове от високо токсичния химикал
цианид, който ще бъде изпускан в околната среда. Хиляди ще бъдат
принудени да напуснат домовете си: три села и над 1000 къщи ще
бъдат унищожени. В замяна мината ще остави празна дупка в земята
с размер на 420 футболни игрища. „Спасете Рошиа Монтана“, протестното движение срещу проекта, обединяващо еколози, местни
жители, студенти, свещеници и институции, е най-голямото такова след 1989 г. От 2015 г. канадската компания Gabriel Resources съди
Румъния на международен арбитражен съд, като твърди, че е нарушен двустранните договори с Канада и Англия, защото Румъния не е
издала необходимите разрешения. Според компанията, подадената
молба за вписване на Рошиа Монтана в списъка на световно наследство на UNESCO и търсеното одобрение за мината в парламента е
доказателство за дискриминационното отношение към нея.* Gabriel
Resources съди Румъния за над 5,7 милиарда долара, което се равнява на 2,7% от БВП на страната и е 8 пъти повече от самата инвес* Gabriel Resources Ltd. and Gabriel Resources (Jersey) Ltd.: Claimants Memorial, 30 June 2017, para 682f, 685a.
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тиция до момента.* Не проектът, а самото дело ще се превърне в
истинска златна мина за корпорацията.
Ситуацията в Румъния показва как хората, природата и културното наследство нямат значение пред „бъдещите приходи“
на частни инвеститори. Друг случай, при който обаче институциите са още по-слаби, за да защитят околната среда и местното население, е проектът за петролопровод EACOP (East African
Crude Oil Pipeline) и петролните кладенци Tilenga в Уганда и Танзания.
Петролният гигант Total предвижда да издълбае над 400 нефтени
кладенци в националния парк „Мърчисън“, на едноименния водопад
и недалеч от езерото Алберт. Петролопроводът с дължина 1445
км ще бъде най-големият канал за топъл петрол в света. Хиляди жители ще бъдат изселени и оставени без поминък, тъй като
ще загубят обработваемите си земи. Една от малкото радостни
новини покрай коронавируса е, че на 19 март 2020 г. корпорацията беше принудена да преустанови работите поради наложената
национална изолация.
Тези примери показват как местното население все по-безмилостно бива изтиквано от земите си, за да направи място за частните
интереси на акционерите на корпорациите, които в преследването
им застрашават екоравновесието. Юридически погледнато всичко може да бъде легално, но легитимността му от гледна точка
на справедливостта е твърде съмнителна. Подобни са и последиците върху местните хора от международното споразумение за
свободна търговия НАФТА между САЩ, Канада и Мексико от 1994 г.
В този случай обаче мексиканският пазар бива залят от субсидирана американска царевица и над 3 милиона мексикански фермери
остават без препитание – или 8% от населението, – а бедността
се увеличава с 50%. Подобен ще бъде и ефектът от споразумението между ЕС и Меркосур, в следствие от което се очаква пазарът
на Латинска Америка да бъде залят от субсидираните земеделски
култури, продукт на европейската Обща селскостопанска политика.
Да не споменаваме и замърсяването в следствие на увеличеното

* Gabriel Resources: 2019 First Quarter Report, 14 May 2019.
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транспортиране на стоки от единия до другия край на света, за да
могат европейците да ядат целогодишно гуава.
Въпреки ужасните последици от пандемията и хилядите загубени
човешки животи, тя предоставя и възможност за равносметка на
ситуацията и по-решителен скок към едно по-екосъобразно производство и потребление. Можем да поставим на дневен ред въпросите за неуместността да спасяваме замърсяващите индустрии
като петролната и авиационната, за необходимостта от развитие
на по-чист транспорт, за консумиране на местни и сезонни продукти, за преосмисляне ролята на мултинационалните корпорации в
управлението на живота ни.
Тъй като настоящият брой беше концептуално завършен преди
избухването на пандемията, нямаше как да поставим точно тези
въпроси, но оставаме с желанието да ги анализираме в бъдещо
издание. Във втората част на броя, която следва, се опитваме
да разгледаме по-широко различните аспекти на политическата
борба за чиста природа, както в нейните гражданско-активистки,
така и в нейните партийни измерения, както и да ви предложим
материали за задълбочаване в темата за конфликта между околната среда и капитализма.
Започваме с интервюто с Борислав Сандов, един от съпредседателите на политическа партия „Зелените“ (сега вече „Зелено
движение“), направено от Огнян Касабов. Проследявайки създаването на партията, Сандов разкрива трудностите около прехода от
неправителствена организация към партиен организъм, участието
на избори и резултатите от тях. От интервюто ще разберете
също може ли евродепутатът Радан Кънев да стане зелен и какви
решения вижда партията за справянето с климатичните проблеми.
Следва текстът на Полина Манолова, в който тя разглежда екологичните движения от времето преди 1989 г. и тяхното развитие
през годините на демокрация и капитализъм – на т.нар. преход. Там
тя задава въпроса „Прегърна ли зеленото движение в България неолиберализма и предаде ли корените си?“. Проследявайки протестите около спасяването на Пирин и на база личния си опит, Манолова
показва пред какви противоречия са изправени част от зелените
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и как борбата срещу корупцията не е непременно свързана с борба
за чиста околна среда.
Ново попълнение сред авторите на dВЕРСИЯ са и Калина Зафирова и Стойо Тетевенски, част от българската организация на
световното младежко движение „Петъци за бъдеще“, основано от
Грета Тунберг. Те представят убедителна позиция защо всички,
а не непременно само студенти и ученици, трябва да участват в
борбата за климатична справедливост. Стойо Тетевенски участва в броя и с друг текст в първата част, където след критика на
капитализма, рисува подходи за преодоляване на екологичната криза.
Тъй като темата за екологията и капитализма е необятна, а
искахме да представим възможно най-много нейни аспекти, в този
брой работихме заедно със сайта dokumentalni.bg и Даниела Пенкова, която направи обзор на пет филма, които можете да намерите на сайта. На свой ред, Константин Георгиев и Александър
Попов представят обширен подбор на книги и филми с фокус върху
водната криза.
Статията на Александър Маткович в превод на Неда Генова
предупреждава за следваща глобална криза, изследвайки привидно несвързаните пожари в Амазония и споразумението между ЕС
и Меркосур. Изхождайки от финансовата криза от 2008 г., той
показва кои индустрии цели да спаси сделката и защо. Статията
поставя акцент върху глобалните производствени отношения и
върху изключително важната връзка между климатичните промени и империализма.
Последният текст в броя, на Катрин Грюнвалд в превод на Росица
Кратункова и Евелина Миленова, е посветен на една от основните
последици на климатичните промени, а именно принуждаването на
хиляди хора по света да мигрират от родните си места в търсене
на по-добри условия на живот. Често парадоксът на глобалното
затопляне е, че ефектите от него не са толкова директно осезаеми за самите държави, предизвикващи замърсяването, а засягат в
по-голяма степен страни, които иначе нямат особена вина за промените. Именно тази несправедливост е акцентът в тази заключителна за броя ни статия.
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За благоденствие
без растеж:

от еко активизъм към
зелена партийна политика
Интервю с Борислав Сандов
Разговора води Огнян Касабов
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П

рез април 2020 г. се навършват 12 години от създаването на
партия Зелените. Събрали сте вече впечатляваща история.

Процесът на учредяване отне повече от година и не беше оформян
от нечии еднолични решения. През цялото време течаха редовни
срещи на широк кръг представители на зеленото движение, на правозащитното движение, на работещите с малцинствените групи.

Интересен ни е вашият опит в такива активистки среди и поконкретно трансформацията ви от неправителствена организация и активизъм към партийна дейност.
Беше доста труден преход, защото за голяма част от зелените
активисти, включително за мен, думата „партия“ беше табу. Дълги
години бяхме се опитвали да се противопоставяме срещу пороците
на партийния живот и съответно да се пазим от партизиране. Но
приказката за неволята доста добре описва как стигнахме до това
да направим партия. Нямаше с кого да работим, нямаше политически субект, който да олицетворява възприетия от нас начин за
развитие на България.
Зеленото движение има своите корени у нас още преди 1989 г.
То беше много силно в периода 87-89 г. и промените, които протекоха тогава. Протестите на майките с количките в Русе, Екогласност, движението Рила-Места – това са все теми, традиционни
за зеления спектър на политиката. И тогава се е родила първата
зелена партия. Но за съжаление, до 2005 г. тя вече се беше обезличила като представителност, платформа, позициониране, защото
вече се беше коалирала с партии от целия спектър на статуквото
и така на практика задълбочаваше проблемите, вместо да ги решава. Става дума и за коалицията със СДС, и по-късния съюз с БСП в
Коалиция за България, и за времето, когато Зелената партия беше
в по-прикрито сътрудничество с ДПС.
Около 2005 г. се надигна втора вълна на зеленото движение по
повод на чисто природозащитни теми, свързани с Черноморието и
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Източник: личен архив
природните паркове, по-специално „Да спасим Иракли“, Натура 2000
и „Да спасим Странджа“. Тогава се родиха нови граждански субекти,
разпознали тези каузи, които се обединихме в една коалиция – „За
да остане природа в България“. Голяма част от хората в тази коалиция узряхме и за идеята, че е необходимо да имаме политически
възход, предвид тренда в Европа.
Тогава видяхме, че няма кой друг да прегърне тези ценности, ако
не ние. Дори когато дадена кауза, по която работим, биваше приета от някоя политическа партия, то в следващия момент същата
партия заемаше обратната позиция. Няма как това да бъде устойчиво. Не може казус по казус да вървим към устойчиво развитие,
зелена икономика на знанието и образованието.

Значи сте уловили момента, когато много групи вече са били във
възход, а също така сте осъзнали, че без партия трудно можете
да имате въздействие върху държавните политики.
Най-вече в дългосрочен план – защото краткосрочно успявахме да
постигнем някои цели, но само ситуативни. А това беше в известен смисъл разпиляване на енергия, защото във времето, когато
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България влизаше в ЕС, вече имаше на разположение много повече
мерки, свързани с околната среда, както и възможности за развитие, и ние до голяма степен искахме да оползотворим тези възможности чрез нови похвати.

И все пак, едно е да имаме НПО опит, друго е да градим партийни
структури. Какви са трудностите на прехода между двете?
Тук наистина се сблъскахме с доста трудности. Мисленето на хората
от НПО сектора е различно от това на тези в партийния. Много от
хората не прекратиха дейността си в НПО сектора, и все още не са,
и според ситуацията трябва да носят различни шапки. В един случай –
когато могат да са по-полезни като представители на НПО, в друг –
като представители на политическа партия. Също така, затрудняваха ни навиците в НПО сектора, свързани със сроковете – винаги да
реагираш в последния момент, кампанийното мислене. Намирането
на връзки между тези отделни кампании беше трудно.
Няма да излъжа и ако кажа, че имахме трудности да ограмотим
голяма част от хората по теми извън екологичния сектор, но свързани
със зелените политики. Дори с някои от тези хора се разделихме още
в началото. Не можехме да бъдем просто нишова партия. Трябваше
да имаме позиция по всички важни въпроси на обществото: и икономиката, и социалната сфера. Което за мнозина беше далечно и може
би по презумпция и наложени предразсъдъци имаше едно отношение
да не се търси знание. Затова постигането на консенсус по всички
тези въпроси изискваше време.
Това, което успяхме да направим и много помогна, беше, първо,
че всичко беше много прозрачно. Организирахме публични срещи,
канехме хора от НПО сектора... На второ място, тази близост със
сектора остава много полезна, защото предлага възможността
независими експерти да дават обективна оценка на ситуацията
в България. И трето, гледахме също програмите и политиките на
наши колеги от други части на света, защото те вече бяха минали
сблъсъка с тези теми.
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Отделно, когато стартирахме този процес, това стана по начин,
неприсъщ за България. Имахме трудности съдът да разбере какво
означава да има трима съпредседатели. Институциите допускаха
грешки, но по-голям проблем беше, че обществото беше свикнало
с лидерски тип партии. Честият въпрос беше „Кой ви е лидерът?“
И понеже не ни дават всеки ден по телевизията, беше много особено за хората. Но пък обогатихме българския политически пейзаж
с една нова форма на партийна структура.

В Колектив за обществени интервенции имахме същия проблем
като НПО с трима съпредседатели. Всичко ставаше ужасно трудно заради изискванията... Но да минем към посланията. Вашите
ценности биха могли да мотивират много хора, особено в България.
Чиста околна среда за всички, акцент върху образованието и здравето, по-силна държавна регулация на пазара против доминацията
на корпоративните интереси... Всичко това е записано в програмата ви. По какъв начин успявате да достигнете до хората? Като
цяло поддръжниците ви са концентрирани в София...
Налице е и обратният ефект. Темите, свързани със социалната
сфера и човешките права, са отчуждавали и настройвали много хора
срещу нас. Още от самото начало взехме позиция за подкрепа на различните в етническо, религиозно и сексуално отношение хора. Това
ни носеше много негативи, но никога не сме помисляли да променим
тези неща, защото това е част от нашата политическа основа. В
противен случай сме просто едни нагаждачи според общественото
мнение. Това е устойчива политика, защото виждаме, че когато се
появят такъв тип полемики в българското общество, стоим от
една страна например с правозащитния сектор. Те са съпричастни
към нашите теми, въпреки че не работят пряко по тях. И на природозащитните протести виждаме много хора от тях. Което е
много важно за солидарността между отделните сдружения.
Когато говорим за структури, ние наистина доминантно сме
представени в големите градове, като може би 50% това е в София,
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Русе и Пловдив. Това идва от следния факт: хората, съпричастни
към зеленото движение, са млади хора, високообразовани, а тези
хора предимно са в столицата и големите градове. Друг важен
контекст е свободата. В малките населени места е много трудно
да показваш различност, да имаш собствено мнение, да имаш инициатива. В тези градове и в селата всичко това е много трудно и
заради местните деребеи, трупащи печалбите си чрез унищожение
на околната среда.

Това правеше силно впечатление още в протестите за Витоша през
2012 г. и по-късно в тези за Пирин през 2018 г. Местни хора излязоха на контрапротест. Вера Петканчин беше написала статия как
икономически може да се развива този район – по най-нови данни
на НСИ Благоевград е регионът с най-ниска средна работа заплата у нас. Тези хора са бедни. В този смисъл, как може да се стигне
до тях? Увреждането на природата не е в техен интерес. Но някак
комуникацията се чупи.
Тук идва зависимостта на медиите. Имахме много по-лесни форми на
комуникация в началото на нашето съществуване. Сега сме в черни
списъци на медиите, а достъпът до тях е много ключов. Медийното
изкривяване също така върши своята работа: например никога не
е имало проект за втори кабинков лифт в Банско, но мнозинството
от хората смятат, че има, и че ние се борим именно срещу това.
Единственият проект беше за десетократно разширяване на ски
зоната и за трикратно разширяване на застрояването на Банско. А
това е порочен кръг. С идеята да разшириш пистите, разширяваш
зоната, след това разширяваш легловата база, както е сега, а след
това казваш: „Има много празни легла, трябва ни нова писта, има
опашки.“ И пак така. Това води до тотално разрушение.
Това е спиралата на икономическия растеж, която води със себе си
повече експлоатация на ресурси, повече нужди, повече ресурси, повече
нужди и така до изчерпването им. Това не са неизчерпаеми ресурси.
Както в Пирин над Банско, така и земите в котловината там.
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Но да се върна на структурите. Друг фактор са финансите. От
основаването на партията до сега не сме получили и една стотинка
от държавата. Защото правилата в България са такива, че субсидират само големите партии. От друга страна, ние имаме много
стриктни етически правила и не сме си позволявали да получаваме
дарения от субекти, по някакъв начин свързани с това, срещу което се борим. Имали сме такива предложения и сме ги отклонявали.
Винаги сме разчитали на дарения от хора от средната класа, които обаче не са достатъчни да пътуваш из страната, да имаш своя
медия, да имаш по-осезаемо присъствие на регионално ниво.
А постоянно получаваме обаждания за проблеми от цялата страна: изсичания, замърсяване на води, отпадъци. В момента, в който
тези хора се свържат с теб, казват, че искат да останат анонимни. Очакват да отидеш и да им помогнеш, но смятат, че тяхната
отговорност се изчерпва с това, че са ти казали къде е проблемът,
без да предлагат свой вариант за решение. Много трудно е да ги
убедиш, че трябва да свършат своето на местно ниво – докато ние
можем да им помогнем с информация, експертиза, публичност. Но
това са реалностите. Който се сблъска с тях, осъзнава колко големи проблеми имаме с демокрацията в България, въпреки че имаме
демократична конституция.

Какво да кажем за изборите? През 2011 г. за първи път излъчвате
общински съветник...
Да. Започнахме с най-трудните избори – европейските, където
процентът за влизане е най-голям, продължихме с парламентарни и
след това местни. По принцип успешните модели на Запад са точно
обратните – от местно към европейско ниво. При нас просто така
се подредиха нещата, и то във времена, когато имаше депозит за
участие, 50 000 лв. за европейските и 50 000 лв. за националните. И
в първата година на съществуването си трябваше да събираме пари
за участие в изборите, вместо за кампания. Това много ни затормози. 2011 г. бяха първите местни избори за нас и спечелихме общински
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съветници в няколко общини – Луковит, Трявна, Добрич. В големите
не успяхме – но някои малки местни групи успяха да се преборят. В
Трявна имахме 10%. 4 години по-късно, през 2015 г., успяхме да вкараме общински съветници в София и в още 9 общински съвети.

Как оценявате резултата си на местните избори през 2019 г.?
В София общински съветници станаха Тома Белев и Владислав
Панев, съпредседател на партията. Десет районни кметове са
с наша подкрепа, излъчени от коалицията, която основахме през
2018 г. – Демократична България. В София, Пловдив и Варна много
от кандидатите ни бяха независими хора, получили популярност
със своята експертиза и гражданско участие. В Пловдив също
имаме общински съветник.

А другаде извън София?
Доста добре сме в Асеновград и в Радомир. В Плевен имаме за първи
път общински съветник. В Елин Пелин и Димитровград имаме също.
Има места, където не сме участвали, но с други партии успяваме
да вкараме човек, който споделя нашите принципи.

Нека поговорим за коалицията, в която участвате сега. Когато съдът отказа да регистрира Да, България за парламентарните избори
през 2017 г., новата партия използва вашата регистрация и вие се
коалирахте с тях и с Деос. Година след това заедно с Да, България
встъпихте в коалиция Демократична България с ДСБ, което доведе до известно разочарование у ваши леви симпатизанти и членове.
През месец май 2019 г. коалицията успя да излъчи един евродепутат –
Радан Кънев от ДСБ, за когото Владислав Панев тогава каза, че се
надява да бъде най-зеленият евродепутат. Но при обявяването на
новия състав на Европейската комисия Кънев беше критичен към
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нейните уж крайни екологични послания. Той дори каза, че комисията
следва някаква нереалистична утопия, която включва леви данъчни и климатични политики. По-късно обаче, през ноември 2019 г.,
Кънев каза все пак одобрително, че Европа завива към по-малко егоистичен и индивидуалистичен капитализъм, както и че темата за
климата е страшно важна. Не искам да правя коментар конкретно
на неговите позиции, но от тях взимам повод за следния въпрос.
Доколко коалицията, в която понастоящем участвате, може ли да
стои на зелени позиции и не съществува ли отчетливо напрежение
между зеленото и дясното?
Всъщност идейно напрежение не сме имали до момента, защото
осъзнаваме, че това, за което сме се събрали, е не да се разделяме
по линия ляво-дясно-център, а да се борим за повече демокрация и
свобода в страната ни. Неслучайно и коалицията се казва „Демократична България“. От тази гледна точка, стремим се да имаме
прагматични позиции по важните въпроси от съдебна реформа,
до свобода на медиите и равни възможности. И когато обсъждаме
тези проблеми и търсим решение, почти никога не сме стигали до
конфронтация.
Колкото до Кънев като представител на нашата коалиция в
Европейския парламент, аз мисля, че във всеки следващ ден той ще
говори все повече за това, което говорим ние Зелените. Защото
дневният ред на Европарламента до голяма степен се движи по
проблемите, които ние най-много засягаме, а климатът е един от
тях. Трансформацията в енергетиката, потъпкването на свободата на словото, разделението Запад-Изток и Север-Юг. А решенията за тези проблеми на ниво ЕС все повече ще се доближават
до това, което ние пропагандираме. И ще видите, че по темите
за справедливия преход и за въглищата Радан Кънев все повече ще
заема нашата позиция.
Разбира се, в общественото внимание той е възприеман като
десен политик. Но тук трябва да си го кажем директно: в България лявото и дясното нямат реалните си политически измерения.
Партията, която претендира да бъде лява, БСП, не е толкова лява,
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колкото е консервативна. От друга страна ГЕРБ, които са десни, са
много повече популисти, отколкото десни. Те си слагат етикет, но
не се движат толкова в този етикет. Например, ГЕРБ не са намалили нито един данък, въпреки че се водят за десни.

Обаче са най-големите защитници на плоския данък.
Но пък плоския данък го въведоха БСП. Има много изкривявания,
свързани повече с действането по шаблони, отколкото с реалния поглед върху ситуацията. Не може да се смята например, че в
Европа има столица, в която хората, живеещи в центъра, са тесни
консерватори.

Можем да поспорим.
Центровете на европейските столици винаги са с превес на млади,
либерални и прогресивни избиратели, но в България носителите на
такива възгледи често се етикетират като десни. ДСБ имат своите различни представители, но в никакъв случай не могат да бъдат
обобщавани като десни консерватори. Познавам доста хора от ДСБ –
дори представители в институции – които не са десни. Но пак казвам, етикетирането е различно в български и европейски контекст.
И ако не беше записано изрично в устава на ДСБ, че ако бъде избран
за евродепутат, техният представител влиза в групата на Европейската народна партия, то аз не съм сигурен, че Радан щеше да
влезе в нея. Той дори гласува за зеления кандидат за председател на
Европарламента и е доста критичен към някои от политиките на
групата си, като със своите позиции и гласувания вече се доказа като
най-зеления от всички български евродепутати.
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Източник: личен архив
Да, нито един евродепутат не е вързан за групата си.
По принцип е така. Освен това, в групата ЕНП има антитоталитарни представители от бившия Източен блок, които заради
тоталитарното минало, което като етикет е ляво, биват наричани „десни“ по презумпция. Но тези партии както напр. в Словакия,
така и в България, не са толкова десни: те са антитоталитарни,
но не са десни.

Ако се върнем на протестите за Пирин, когато на тях дойде дойде
съпредседателката на Европейските зелени Ска Келер, се изказа
директно в подкрепа на социалната справедливост – нещо, което
рядко чуваме от Демократична България, включително и от вас,
Зелените. Но тази тема може много добре да се свърже с темата
за демократизацията, която така ви вълнува. Когато са налице
големи неравенства, част от хората стават материално зависими
и се появява проблемът с феодализацията... И отвъд етикетите
можем да видим, че дясната реторика настоява за демократизация
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през права, докато лявата набляга на демократизация през понижаване на неравенствата. А този втори момент при вас сякаш
остава на заден план.
Не бих казал, че изцяло остава на заден план. Това, което често пъти
ще чуете от Демократична България, са призивите за стимули и
насърчаване на средната класа, която в България е все още малка.
По-десните говорят за развитието на малкия и среден бизнес. Но
по-левите говорят за намаляване на неравенствата чрез повече
преразпределение и различно данъчно облагане. Това са два подхода
към един и същи въпрос, който е свързан със затваряне на разширяващата се ножица на неравенствата в България. И пак стигаме
до етикетирането. Ако търсиш тагове „социално неравенство“,
няма да ги видиш, ако търсиш тагове „малък и среден бизнес“, ще
ги видиш. Просто са различни подходите и похватите.
Но все пак приемам критиката, че не говорим достатъчно за
неравенството. Въпреки че сме работили доста по въпроса за маргинализираните групи и хора в България: последните години полагаме
доста усилия за включване на малцинствени групи, за подпомагане
на хора в неравностойно положение. Но може би малко използваме
израза „социални неравенства“. И може би не се чува, че работим по
тези въпроси. Зеленото движение не бива търсено от обществото
и от медиите, освен по екологични въпроси. И на практика ти си го
написал, то ти седи на сайта, дори изпращаш прессъобщение, но то
никъде не отива, когато не е свързано с екологична тема. Очаква
се да стоиш в една ниша и не те оставят да говориш по друго.
И ето една от тези теми: в нашата програма изрично е записано
да има необлагаем минимум и да има по-високи данъци за по-високите доходи, но това никой не го чу. А сме една от малкото партии,
които го предлагат. Между другото, необлагаемият минимум е
припознат от цялата коалиция. Затова казвам, че повече трябва да се гледат отделните хора и отделните политики, а не да се
етикетира. И пак, медиите ни наричат „десни“, ние никога не сме
се наричали „десни“, нито „градска десница“, винаги сме се наричали
„демократични“.
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Нещо повече, за нас, зелените, делението „ляво-дясно“ е базирано на антропоцентричния светоглед, който дава погрешна парадигма. И веднъж като я приемем, отворен остава въпросът дали
развитието на човечеството ще се провежда колективно (ляво)
или индивидуално (дясно). Но за нас човекът не е в центъра на света, а и светът не е линеен и има взаимовръзки в повече посоки – не
само от човек върху природа, но и обратното. Когато говорим за
по-добра околна среда, ние говорим за нейните ефекти върху здравето и върху обществото. Ако си „зелен“ и говориш за околна среда, те веднага те маркират в някаква посока и не изследват целия
процес. А за нас точно тези взаимовръзки човек-общество-природа
са в основата на правенето на политики и неслучайно нашите три
основни стълба са, от една страна, опазването на околната среда, от друга – гарантирането на човешките права, и от трета –
устойчивото социално-икономическо развитие.

Какво можеш да кажеш за зелената вълна на последните европейски
избори? Особено в големи държави-членки с много евродепутати: в
Германия зелените за първи път станаха втора политическа сила на
национално ниво. И във Франция, където няма кой знае каква зелена
традиция, се представиха страшно добре.
Аз мисля, че този тренд ще продължи, защото паралелно с европейските избори се проведоха и национални избори, в които зелената
вълна отново се надигна много високо. Изборите във Финландия, в
Белгия, в Люксембург, в Ирландия показаха точно тази тенденция
за увеличаване присъствието на зелените. Това се дължи на две
ключови неща. Едното е проблематиката: хората станаха вече много по-чувствителни за темите, за които зелените говорят през
годините. И второ: много млади хора излязоха да гласуват на тези
избори, което беше голям плюс за Европа като цяло, но и това даде
доста гласове на Зелените, които традиционно имат подкрепа от
младите хора.
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Това исках и да те питам. Ето ти каза, поддръжниците на Зелените
и на Демократична България са по-скоро млади, добре образовани, в градските центрове. Но изглежда това е вярно и за Зелените
на Запад: като цяло са по-млади, образовани, т.е. може би не са в
най-горните социални слоеве, но са поне на средата. Във Франция,
примерно,могат ли Зелените да бъдат по-близо до Жълтите жилетки? Знаем, че по-бедните ще пострадат по-силно от климатичните промени. В този смисъл, как може да се отиде отвъд хората от
градските центрове? Толкова повече, че изборите показаха упадък
на традиционните партии и тук се отваря празно място. Наистина
Партията на европейските социалисти отбелязаха срив, но това
се случи и с ЕНП. Както и с Партията на европейската левица.
Наистина големия удар понесоха двете големи партии. Но това
е отделна тема. То се дължи на неспособността им за справяне с
редица проблеми. Отделно от това, на много места, като например в Германия, те бяха в дългогодишна коалиция помежду си и по
този начин за много хора се обезличиха. Не може толкова време да
сте опоненти, а след това да управлявате заедно и същевременно
да не успявате да решите проблемите, които сте си набелязали
предварително.
Ако се върнем към първия въпрос – дали има потенциал за допълнително разширяване на подкрепата и дори могат ли Зелените да
бъдат голяма, управляваща партия, то това вече може да се види в
Германия. Там те получиха голяма подкрепа, но така или иначе в някои
от регионалните правителства Зелените управляват от известно
време, макар и коалиционно. И се вижда, че никъде, където Зелените
са управлявали, не е имало фалити или конфликти: в управление те
действат балансиращо. Може би заради нашата пословична прозрачност и опит за включване на гражданите във вземането на решения.
Не просто да им налагаш собствените си политики – трябва да обясняваш и да ги въвличаш. А също защото няма почти никакви случаи
на корупция в зелените партии, за разлика от много други, които са
стояли много време във властта и имат своите кръгове от зависимости. И това дава едно по-голямо спокойствие.
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Освен това, Зелените, в крайна сметка, никога не са ситуационни политици, никога не са влизали във властта с някаква малка
цел. Поради самото естество на идеите им, техните политики са
винаги дългосрочни. И това е последователност, която дава възможност наистина да говорим зелена вълна, която във времето ще
се разширява и към по-ниски слоеве, включително към аграрните.
Нещо изключително важно за страни като Полша, Дания, Холандия,
където важна подкрепа за консервативно-дясното идва от селските райони. А политиките на Зелените в сферата на земеделието
са не само екологични, но и много социални и дават допълнителна
стойност на произведения продукт на село, дават решения за здравето на тези хора. Затова мисля, че там Зелените ще растат. И
то не през клишетата, не през популизма, а през решенията, които
дават. Така че съм по-скоро положително настроен за страните
на Запад. Въпросът е дали и как тази зелена вълна може да мине
през бента на Желязната завеса. На Юг все пак ще има развитие,
докато на Изток, 30 години след 1989 г., този бент го има и дори е
много видим.

Наистина ли 30 години по-късно този бент все още стои?
Да, защото се възстановяват привички от тоталитарното управление в Полша, в Чехия, в Унгария, в България... Това ни дистанцира
и дори се противопоставя на процесите в сърцето на Европейския
съюз. Когато тези страни започват да действат като деструктивни
фактори, където популизмът накланя везните в тази посока, този
бент ще бъде по-трудно преминат. Ние имахме няколко успешни
опита, но ето сега можем да кажем, че водата се е отляла спрямо
предишните избори. В предишните избори Европейските зелени
имахме евродепутати от Литва, Латвия, Унгария, Словения и Хърватска. След 2019 г. останаха само от Литва и Латвия Т.е. въпреки
общото засилване, Зелените отстъпваме на Изток.
Колкото до европейския Юг, според мен тук проблемът е отново
свързан с демократизацията, защото зеленото не може да вирее
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в недемократични страни; зелените политики са невъзможни без
основните демократични свободи. А в Южна Европа също силно
властва популизмът – в Италия е много видимо, в Гърция не толкова. Но в Италия е много тревожно, те са голяма страна...

Сложна е наистина тази ситуация, защото и на Запад, и на Север се
забелязват авторитарни тенденции – да вземем например възхода
на Националния съюз, бившият Национален фронт, във Франция. В
Австрия вече разпадналата се управляваща коалиция между крайнодясната Партия на свободата и „нормалните“ десни на премиера Себастиан Курц, при съставянето си беше приветствана като
„проевропейска“ от тогавашния шеф на Европейската комисия ЖанКлод Юнкер. Преди 15 години същата коалиция беше остракирана от
Европа, а сега беше приета. Спомняме си как на балотажа през 2016
г. всички се събраха зад зеления кандидат за президент Александър
ван дер Белен, за да не бъде избран крайнодесният кандидат за президент. А сега австрийските Зелени, които излязоха на парламентарните избори през 2019 г. с много добър резултат, се коалираха за
нов кабинет с бившия партьнор на крайнодесните Курц. Това също
е проблематично...
Факт е, че в Австрия се стигна до управленска коалиция на Зелените с дясноцентристката партия на Курц, но това не е посредствена коалиция и не се прави заради самата власт. Преговорите
за съставяне на ново правителство продължиха няколко месеца, а
постигнатото споразумение е в обем от 300 страници, като аз съм
убеден, че правителството ще се придържа стриктно към написаното върху тези страници и това ще бъде гаранция за стабилност
и развитие. Основните акценти в това споразумение бяха именно
зелените политики в областта на транспорта, климата, земеделието, културата и социалните дейности, а споразумението може да
се разглежда като изключително амбициозно и прагматично. И все
пак това правителство е своеобразен експеримент в политическата реалност на Европа, като резултатите ще видим в следващите
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години. Аз лично съм оптимист, както за развитието на Австрия
в този мандат, така и за развитието на Зелените там.

Все по-ясно става, че начинът, по който се развива световната
икономика, не само не е устойчив, а е твърде вероятно да доведе до
екологичен колапс в съвсем кратки срокове. От една страна, много
се заговори за нещо като „зелен капитализъм“, но от друга – има
множество основателни критики срещу него. Част от технологиите, които ни се препоръчват като зелени, имат своите проблеми.
Да вземем например батериите, включително за прословутите
електромобили. Знаем, че са налице драстични проблеми с минералите, които се ползват за тях – както екологични, особено за
страни от т.нар. Трети свят, така и социални проблеми, защото
огромна част от хората, които добиват тези минерали, работят
при нечовешки условия. И в такъв смисъл отпечатъкът на тези технологии – и екологичен, и социален – е доста съмнителен. Подобни
примери дават основание на другата страна да настоява за ограничен растеж и дори за т.нар degrowth. В момента възможен ли е
екосъобразен растеж или се налага друг курс?
Това е много труден въпрос и съществуват много гледни точки
спрямо него...

Ти говореше за демократизация, но при капитализма икономиката не
се управлява демократично. Компаниите максимизират печалбите
на акционери и съдружници, а ние като граждани не можем да решаваме как ще се развиват и в какво ще инвестират тези икономически
субекти. Възможни ли са други форми на стопанско развитие?
Аз мисля, че светът неминуемо върви към промяна на своята икономика, защото се е стигнало да големи дисбаланси, до изчерпани
ресурси, до болни общества, а това несъмнено вещае сценарии,
водещи към колапс. Нужна е промяна.
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Някои твърдят, че не предстои колапс.
Ако погледнем сериозно данните, ще видим много показатели за
колапс на климата, на почвите, на водните ресурси, сиреч животоподдържащите елементи за хората. И тук какъвто и икономически модел да ни представят, той няма как да се реализира, защото
просто няма икономически модел, който да работи без хора и природни ресурси. Данните са много ясни: повишаващата се температура и продължаващото увеличаване на емисиите водят до повече
природни бедствия и катастрофи. В много близко време ще имаме
огромни проблеми и с храната. И тук дори не става въпрос за разпределението на храната, а за това, че няма да има произведена
храна, която после да се преразпределя.
Всички тези въпроси не могат да бъдат пренебрегвани повече и
сме стигнали до момент, който изисква действие сега – не утре, а
сега. Неслучайно това са и водещите теми дори за световния политически и икономически елит. Необходимостта от трансформация
вече е осъзната и се върви към нея, за съжаление обаче засега само
декларативно. Парижкото споразумение и Европейският зелен договор (познат в България като Зелената сделка) са пример за това.
ЕС и други страни пристъпват към действие, но бавно и частично.
Възможен ли е нов тип икономика? Възможен е, разбира се, но
едно от клишетата, с което трябва да се раздели тази икономика,
е клишето за икономическия растеж. Той не може да бъде вечен и
е очевидно, че ако постоянно имаш растеж, стигаш до момент, в
който изхарчваш и последния ресурс.

Е, ще отидем на Луната, на Марс, казват технологичните оптимисти...
Няма втора планета. Няма възможност човекът да живее на друга
планета или в междупланетарното пространство. Подобни сценарии са научна фантастика. Истината е, че за да има човек поколение на една планета, трябва да са налице много природни взаимо-
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връзки, които няма как да се преповторят другаде. Единственият
начин човекът да оцелее и да имаме дългосрочен план за това е да
променим политиките и навиците си сега, да търсим повече възможности за благосъстояние без растеж.

Това е много интересно. Защото за много хора – и това всъщност
все още е господстващият разказ – благосъстоянието и растежът
са тясно свързани.
Трябва да разпознаем този разказ като фалшив, защото измерителите, които трябва да окачествяват нашия живот, следва да
бъдат не количествени, а качествени. А качествените фактори
далеч не винаги са тясно свързани с количествените. Днес можеш
да се нахраниш със 100 или пък 10 лв., но ако тези 10 лв. са похарчени
за адекватни за сезона и организма ти качествени продукти, може
да са много по-добри за твоето здраве от менюто за 100-те лева.
Политиката е създадена, за да се осигури добруване между хората и покачване на техния жизнен стандарт. И ако ние си мислим за
човешкото благосъстояние: да живеем в мир, в здравословна среда
и да няма неравенства, да има възможност за всеки да се чувства
щастлив – всичко това са качествени фактори, които могат да се
постигнат по-пълноценно с иновативни подходи, но те включват
на първо място повече грижа и комплексен поглед към цялостните
процеси. В момента още се мисли много секторно, без да се търсят връзките между процесите. Икономическият растеж води до
колапс. Линейният подход за все повече растеж стига до една крайност, при която преди да го осъзнаеш, си се самоунищожил.

Но откъде ще дойде промяната – само от съзнанието, че ресурсите са изчерпаеми ли? Исторически познаваме култури, които са се
самоунищожили, изчерпвайки околната си среда. Не само това – екологично погледнато, на Земята е имало различни други организми,
които са увреждали собствените си условия за съществуване.
Имаме най-доброто училище за кръговрата и за баланса на всички
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тези процеси: това е нашата планета. Тя успява да се саморегулира.
Можем да учим много от природните процеси – можем да взимаме
много от тези примери в природата и да ги прилагаме с нужните
адаптации в нашето общество. Според мен с развитието на знанието имаме възможност да намалим използването на ресурсите, да
намалим неравенствата и факторите, водещи към самоунищожение.

Тук идва въпросът кой контролира технологиите. Корпорациите
поне засега нямат интерес да намаляват експлоатацията на природните ресурси.
Така е, да – тук има много въпросителни, и затова има и разлика в
подходите. И в тази връзка на дневен ред идват обвиненията към
зеления капитализъм. Прагматичното зелено опитва да формулира
начини на основата на съществуващите сега подходи да се трупат нови активи. А по-революционното е за тоталното спиране
на определени процеси и започването на други. Според мен нито
единият подход, нито другият е единствено правилен; нужна е
комбинация според конкретния проблем.
Например изобщо не можем да говорим за поддържане нивото на
експлоатация на изчерпаемите изкопаеми и някаква тяхна трансформация. Просто трябва да спрем и това е ясно. От друга страна,
в някои сегменти не можем да кажем „спираме!“ Не можем да спрем
например транспорта – трябва да търсим алтернативи в транспорта. Проблемът с детския труд в Конго не е проблем на батериите сами по себе си, а на това, че в тази държава се допуска детски
труд, независимо дали във въглищни или други мини и производства.

Но част от причината тези ресурси да бъдат евтини и сравнително
достъпни за нас е именно това, че в подобни държави има такива
ужасни условия на труд...
Затова все повече трябва да търсим глобалното. Не може да се ограничаваме в рамките на държавата – ясно е, че живеем в глобален свят.
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Ако се върнем на транспорта, ние никога не сме предлагали просто замяна на автомобила на двигател с вътрешно горене с такъв
на батерии и запазване на всичко останало. Ние говорим за различен
тип развитие и ограничаване на транспорта. Например, полицентричността премахва необходимостта да пътуваш толкова много за работа или за административни цели. Говорим за ефективно
споделяне на коли, вместо сам човек да си седи в колата; също така –
за повече обществен транспорт, велосипеден транспорт. Казвам
това, за да стане ясно, че не гледаме на темата просто като на
замяна на едното с другото, а като на един по-голям процес, в който тази замяна да бъде един от подходите, но не и единственият.
Но така или иначе ще имаме нужда от ресурси и в бъдещето –
няма как да живеем изцяло без ресурси. Но много е важно как ще
изсечеш гората. За нея дори е полезно да бъде почиствана и ако я
сечеш санитарно, ще имаш гора векове наред и съответно ресурс
за задоволяване на потребностите. А не както сега – когато разполагаш с гора и имаш пазар за нея, сечеш, сечеш и оставяш бъдещите поколения без гора. Но това не те интересува, защото вече
си се преместил в друг сектор на икономиката, който да изчерпваш.
Има много заменими ресурси. Например конопът дава редица отговори в химическата индустрия, в дървения сектор и облагородява
почвите. Съществуват също така редица решения как здравословният начин на живот ще създаде по-малко разходи за болнолечение.
В момента в България, но и на други места, здравеопазването наистина е сведено до болнолечение, до лечение на вече активизирали се
заболявания – вместо да бъде истинска грижа за здравето. И този
тип подходи могат да се прилагат в най-различни сектори. Природата разполага с подобни процеси в своя естествен кръговрат и колкото повече се учим от тях, развивайки нашето знание и обществен
интелект, толкова повече ще бъдем в състояние да вървим не към
растеж, а към благоденствие – към това да бъдем наистина щастливи и здрави. Важно е да уточним, че това не означава регрес и не
означава хората да започнат да губят от своя жизнен стандарт,
а трансформация и нови измерители. Не случайно в някои страни
започнаха да прилагат нов тип показатели за измерване на благосъстоянието, като например Нова Зеландия и Бутан.
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Оттук – и един светогледен въпрос. Природата като ресурс, който
трябва да опазваме, или като дом, за който трябва да се грижим?
Според мен и двете. Но природата като ресурс за употреба идва
на второ място, а грижата за нея – на първо.
Има места в природата, в които не трябва да има човешка
намеса. А пространството, обитаемо от човека, трябва да възприемаме като наш дом, за който да се грижим така, че и той да
изглежда добре, и ние да се чувстваме добре в него. Важно е да не
губим представата и за дом, и за среда, която трябва бъде опазвана от нас самите.
Можем да диференцираме отделните части от планетата на
такива, в които е позволена човешка намеса, и такива, в които не
е. На част от океаните например можем да гледаме като на ресурс,
но трябва да го употребяваме устойчиво, да не замърсяваме. Обаче
в същото време има места от океаните, в които изобщо не трябва
да упражняваме дейност. Те трябва да бъдат детските ясли и градини на биоразнообразието, в които естествените еволюционни
процеси могат да протичат без намесата на човека. С природата
на сушата е още – в най-пряк смисъл тя е дом, за който трябва да
се грижим, но и заобикаляща среда, която трябва да опазваме като
източник на ресурси.
Накрая ще те помоля за заключителни думи към читателите на
Диверсия.
Към читателите на Диверсия ще отправя пожелание за повече
реализирани на практика решения и повече диалогичност. Догмите
и етикетирането трябва да се избягват. В България има достатъчно добри примери и смятам, че и Зелените, и вашите читатели са
част от тази прогресивна общност. Вярвам и че трябва да търсим
общото помежду ни, да си помагаме и да се солидаризираме. Най-малкото да се разбираме и да виждаме през очите на другия, вместо да
му слагаме етикет и да се разграничаваме на тази база. А кризите,
в които живеем, и които предстоят, ни учат именно на това.
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Неловки
солидарности:

българските зелени от социалистически реформизъм към неолиберален
антикомунизъм*
Полина Манолова

* Настоящата статия е съкратена и изменена версия на (2019) Uneasy Solidarities: Bulgarian
‘Greens’ from Socialist Revisionism to Neoliberal Anti-Communism, SÜDOST EUROPA Mitteilungen ,
05-06, 59. Jahrgang. Авторката би желала да благодари на съставителите на този сборник
за техните коментари и предложения, както и на Милена Статева за труда по превода.

И

сторията на екологичните и природозащитните движения
в Централна и Източна Европа е по-пълнокръвна и сложна,
отколкото предполага общоразпространеният им прочит.
Акцентът върху ролята им в „демократичните революции“ от
1989 г. скрива техните социалистически-реформистки корени. Тази
статия проследява тези преплитания от късния социалистически
период до сега, като по този начин се стреми да демонстрира как
настоящото политическо позициониране на българското зелено
движение до известна степен се е отклонило от идеите на демокрацията, социалната справедливост и хуманизма, които бележат
създаването му. Траекторията на българския екологичен подход е
тясно свързана с процеса на неолиберализация на икономиката и
обществената сфера в съответствие с изискванията на „прехода“
към пазарна икономика и условията на ЕС, през които България премина през последните десетилетия. Тезата ми е, че съвременното
зелено движение не може да предложи ценна критика на последиците
от приватизацията на природните ресурси и общото незачитане на
опазването на околната среда, ако продължи да страни от въпросите за социална справедливостта, равенството и солидарността.

Генезисът на българското зелено движение:
социалистически реформизъм срещу
пропазарна революция
Исторически приближавания между Изтока и Запада
Западната литература обикновено поддържа политико-идеологическо разделение между появата на западноевропейски и източноевропейски зелени движения*. В контекста на тяхното зачеване в
исторически план, първото често се разглежда като еманципира-

* Вж Corry, O. (2014), The Green Legacy of 1989: Revolutions, Environmentalism and the Global Age, Political
Studies 62: 309-325.

134

ща сила, мобилизирала се, за да постави под въпрос политиките на
капиталистическото развитие, докато второто често се анализира като революционен проект, целящ да замени „комунизма“ със
западен стил пазарна демокрация*. Макар че различията между
политическите стратегии и дневния ред на движенията в тези
два различни географски и исторически контекста несъмнено са се
развили с времето, можем да проследим някои сходства в техните
идеологически корени.
Западноевропейският екологичен активизъм придобива популярност през 60-те и 70-те години на XX в., когато различни политически и социални движения се появяват с искания за промяна в
традиционната политика, включващиа политическо участие отдолу
и елементи на пряка демокрация. Наред с радикални движения като
тези за граждански права, антивоенните движения, антиколониалните движения, феминистките движения и други, зелената кауза в
Западна Европа черпи вдъхновение от „новата лява“ политика, свързана с въпроси извън икономическата ортодоксалност – като пол,
раса, култура и преразглеждане на понятия като класа, идеология
и самоопределение. Това означава, че зелените активисти, писатели и учени, политизиращи опазването на околната среда, като
обръщат внимание на тясната им връзка със социалните проблеми
и благоденствието на хората, започват да обръщат общественото внимание върху опустошението, което оставят след себе
си нарастващата индустриализация и сливането между държавен
и корпоративен интерес в преследването на финансова печалба.**
Като част от интелектуално-активисткия дневен ред, тези призиви за политическа трансформация, включително преминаване към
по-екоцентричен мироглед, до голяма степен се основават на преразглеждане на марксизма (и други радикални политически теории) и
осъждане на грешките на социалистическите режими от епохите на

* Вж Petr Jehlička (2018), Wasted Eastern promises: Sustainability lessons the West ignores, презентация в рамките на 57-та седмица на университета ‘Закрилата на природата и околната среда в
Югоизточна Европа: играчи, дискурси, стратегии на действие”, на Асоциацията на Югоизточна
Европа и Академията за гражданско образование, Туцинг, 1-3 октомври, Германия.
** Вж Doherty, B. (2002), Ideas and Actions in the Green Movement, London: Routledge.
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Сталин и Хрушчов. Те предопределят едно морално-хуманистично
четене на социалните отношения, в които индивидите се мислят
като активни дейци, а не просто като обекти на историята.
Природозащитното движение в Източна Европа и Съветския
съюз се развива по много сходни начини. То започва още в края на
60-те и началото на 70-те години на XX в. и най-често е свързано с работата на интелектуалци дисиденти и изследователи от
природните науки, които изразяват загриженост относно връзката между социализма и околната среда и по-конкретно критикуват консуматорството, ядрените технологии и отрицателните
ефекти от промишленото производство*. Важно е да се признае, че
последните не са локализирани, а се поставят като глобални въпроси, белязали съвременните промишлени и потребителски общества.
Така нареченият екохуманизъм, който се оформя в Източна Европа,
се корени в едно преразглеждане на ортодоксалния марксизъм-ленинизъм, водещата идеология на социалистическото управление в
региона, възприета след средата на 50-те години на двадесети век.**
В България, както и в други части на Източния блок, нарастващото разочарование от сталинистката ортодоксия и нейните
дехуманизиращи ефекти вдъхновяват интелектуално-политическата критика на реалния социализъм, като се поставя акцент
върху демокрацията, освобождаването на човека и свободата – или
така наречения социализъм с човешко лице. Противопоставяйки се
на сталинисткия подход, който разглежда природата като външна
на човешката реалност, марксисткият хуманизъм – доминиращата
политическо-идеологическа визия в региона от средата на 60-те
години насетне – я разглежда като централна част от човешката
дейност, като проектира силна свързаност между социалистическия човек и неговата социо-природна среда***. Именно тези реформаторски политически идеи, родени от пропукването между основните принципи на марксисткия хуманизъм и реалния социализъм, са
катализаторите, довели до развитието на политически речник за

* Corry, O. (2014), The Green Legacy of 1989 …, вече цитиран.
** Satterwhite, J. (1992), Varieties of Marxist Humanism …, вече цитиран.
*** Satterwhite, J. (1992), Varieties of Marxist Humanism …, вече цитиран.
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първото екологично движение, както и за други разнообразни движения за социална и политическа реформа в България.

Събитията в Русе и учредяването на „Екогласност“
Първите зелени протести в социалистическа България са инициирани
през 1987 г. в Русе. Първоначално шест работнички от общинското
предприятие „Паркстрой“, които призовават за действия на държавата срещу продължаващото десетилетие хлорно замърсяване
на града и увеличаването на раковите и респираторните заболявания. Така нареченият „протест на майките“ и присъединилите
се към него стотици работници издигат лозунги за повече прозрачност, „открит диалог“, „официално признание“ и „отчетност“

Протест срещу обгазяването на Русе, 1988; източник: www.archives.bg
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относно наличните данни за замърсяването и произтичащите от
него опасности за здравето. Демонстрантите обвързват исканията си с защитата на човешките права, поставянето на човешкия
живот пред индустриалното развитие, заявявайки гражданския
екологичен активизъм като свой дълг към бъдещето на следващите
поколения и на човечеството изобщо.* Те категорично заявяват, че
местните екологични проблеми не могат да бъдат решени само на
държавно или на партийно равнище, а изискват активното участие
на гражданите в процеса на вземане на решения.
Събитията в Русе са важни не само защото представляват
едни от първите публични прояви на недоволство от държавните
политики в България, но и защото представляват мобилизация на
пресичащите се дискурси на природосъобразността, хуманизма и
международната солидарност. В същото време, изискванията на
първите екологични активисти са формулирани през принципите
на гласността, изискването за откритост, истинност и надеждни източници на информация; наративите на социалистическата
солидарност и международните задължения,** разширяват борбата
срещу расизма, империализма и глобалното неравенство в посока
борба срещу опустошаването на природата; както и ценностите
на хуманизма, акцентиращи взаимозависимостта между индивидите и тяхната околна среда.
Мощният отзвук на събитията в Русе*** привлича вниманието на
българските „дисиденти“, както и изтъкнати личности от националния интелектуален елит, които до момента не са били в състояние да започнат политическо движение с големината и значимостта на полското „Солидарност“ или на „Харта 77“ в Чехословакия. Те
бързо предвиждат потенциала на екологичната кауза за привличане
на обществена подкрепа, за легитимирането на антиправителствената критика и за даването на глас на по-общото недоволство
* Вж Breath (1988), dir. Yuri Zhirov, Bulgarian Television.
** За дискусия на дискурса за международния дълг в контекста на българския социализъм вж
Apostolova, R. (2017), Duty and Debt under the Ethos of Internationalism: The Case of the Vietnamese
Workers in Bulgaria, Journal of Vietnamese Studies 12 (1): 101-125.
*** Протестите, организирани от “майките” на Русе привлякоха подкрепата на русенските граждани и получиха широко покритие в местните и националните медии.
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Първо протестно шествие на Екогласност, София, 1989;
източник: dir.bg

срещу политическото статукво. Тревогите около замърсяването
и защитата на природата лесно могат да бъдат свързани с въпросите за правата на човека, гражданските свободи и демокрацията,
отразяващи реториката на малкото съществуващи дисидентски
организации по онова време. Първата българска екологична група,
„Екогласност“, е основана през 1989 г. като елитен наследник на „бабите от Русе“, както подигравателно са наричани от интелектуални
кръгове в София*. До голяма степен „Екогласност“ идва, за да поеме
представителния статут на русенското движение и да си присвои
постиженията му, като се обяви за първото „неформално движение“
в България. Централизирало политическата си дейност почти изцяло
в столицата, „Екогласност“ си присвоява и статуса на единствения
субект на автентичното гражданско общество по това време.

* Alexandrieva, L. / Karakachanov, A. (2009), Ekoglasnost, Sofia: Siela, p. 39.
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Движението бързо става най-влиятелната дисидентска организация* в страната, привличайки членове сред научни, артистични и професионални среди, както и печелейки подкрепата на много
членове на управляващата партия и някои реформистки сегменти
в рамките на комунистическите власти. Неформалните лидери на
движението, считащи себе си за носители на западните либерални
ценности, често възприемат морализиращ и снизходителен начин
на говорене, с цел да се разграничат от „послушното“ мнозинство.
Критиките им към „режима“ и отхвърлянето на общата асивност
често пъти служат като средство за сигнализиране на моралното
им превъзходство и за повишаване на обществената им видимост.**
„Екогласност“ обаче не е политически хомогенна организация; в
нея са налице различни посоки на напрежение по разнообразни оси –
най-общо казано, двете идеологически крила могат да бъдат определени като „реформистко“ и „революционно“. „Реформистката“
фракция се състои от онези, които искрено се защитават неотложността на опазването на околната среда и изразяват своите
искания за по-широка критика на дехуманизиращата и недемократична тенденция на реалния социализъм. Под знамето на „екохуманизма“ те призовават за социално-политически реформи, които
да променят „системата“ и да я приведат в съответствие с принципите на така наречения „социализъм с човешко лице“.*** Втората
и по-многобройна група на „революционерите“ вижда екологизма
като инструмент за сваляне на „комунистическия режим“ или като
„политически безопасна форма на опозиция“ по думите на един от
учредителите на „Екогласност“****. Твърдо вярващи в свободната
пазарна икономика и либералната демокрация, революционерите

* В действителност, обаче, организацията в голяма степен беше толерирана от властите и
дори подкрепена от някои фракции на Комунистическата партия – факти, които поставят кредитирането с дисидентсво под сериозно съмнение. Вж Baker, S. / Jehlička, P. (1998), Dilemmas of
Transition: The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe – An introduction,
Environmental Politics 7 (1): 1-26.
** Daskalov, R. (1996), Transformations of the East European Intelligentsia: Reflections on the Bulgarian
Case, East European Politics and Societies 10(l): 46-84.
*** Така, в голяма степен продължавайки идеологическия дневен ред и искания на движението в Русе.
**** Alexandrieva, L. / Karakachanov, A. (2009), Ekoglasnost …, вече цитиран, стр. 49.
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твърдят, че социализмът не може да бъде реформиран и настояват
за радикална промяна, която би „демонтирала“ „тоталитарната“
система, за да я замени с пазарна икономика от западен тип.* Според тях това може да се постигне единствено чрез организирана
опозиция на режима, формирането на силно гражданско общество и
популяризирането на либерални ценности сред едно население, което се мисли като „некултурно“, „назадничаво” и „нецивилизовано“.
В усилията си да изградят чисто „дисидентска“ антикомунистическа идентичност на движението, разказите след 1989 г. маскират
тези вътрешнополитически противопоставяния или ги свеждат
до разделение между „чисти еколози“ и политически активисти,
работещи за отхвърлянето на режима.** Разказите за властовата динамика между тези две конфликтни една на друга фракции са
оскъдни, но скорошни „дисидентски“ гласове свидетелстват, че
тези членове на Екогласност, които не са подкрепяли исканията
за демонтаж на „комунистическия режим“, в много случаи са били
прогонвани насила от организацията.***
След разпадането на социалистическия режим през 1989 г. и през
първите години на „прехода“ развитието на българското зелено
движение поема два основни пътя – към политическата институционализация и към професионализацията. Някои от неговите
основатели-„дисиденти“ стават част от политическата върхушка,
тъй като участват в основната опозиционна структура – Съюзът
на демократичните сили (СДС) в учредяването и продължават да
работят под нейната шапка. Други активно участват в процеса на
„изграждане на гражданско общество“ чрез създаването на неправителствени организации и тинк-танкове, целящи да стимулират
развитието на демократична култура и пазарни институции****. И
двете разклонения участват в разработването на законодателство

* lexandrieva, L. / Karakachanov, A. (2009), Ekoglasnost …,стр. 50
** Пак там., стр. 42.
*** Пак там., стр. 28.
**** Екогласност по-късно оглави някои от най-влиятелните тинк-танкове, които бяха посветени
на задачата да “наложат” неолиберални политики на Световната банка и ЕС. Вж брилянтната
студия на Lavergne, D. (2010), The Experts of the Transition, Sofia: Iztok-Zapad.
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и политики, както и в производството на експертно знание в област
та на екологията, които улесняват прилагането на реформите на
шоковата терапия, либерализацията на пазара, приватизацията на
държавни активи и демонтирането на индустрии – политики, които
водят до масово обедняване на населението, драстични съкращения
на държавната подкрепа и опустошителна свръхинфлация. Някои
ранни зелени активисти успяват успешно да съчетаят исканията
си за опазване на околната среда с пробизнес отношение, отваряйки вратите си за международни проекти за развитие и създавайки закони, които трябва да гарантират „благоприятен за бизнеса
климат“ чрез облекчаване на държавните разпоредби за опазването
на природата и процедурите за екологична оценка.*
Глобалистката рамка на Олаф Кори за екологичните движения в
Централна и Източна Европа ни позволява да оспорим догматичните либерални прочити на ключовата роля на зеленото движение в
отхвърлянето на „комунизма“, разкривайки начините, по които то
се вписва в цялостната поява на екологичната политика в международен план.** В това отношение важността на социалистическия
подход към природосъобразността се определя от способността му
да втъче в едно критиката на икономическата ортодоксия, индустриалното развитие и други основни принципи на модерния проект с по-конкретните политически проблеми на всепроникващата
държавна бюрокрация, управлението „отгоре надолу“ и липсата на
политическа легитимност.*** Едностранният прочит на историята
на зеленото движение в България, както в академичните, така и в
популярните му версии, го представя като първото свидетелство
за появата на „автентично“ демократично гражданско съзнание
със силен антикомунистически заряд. Това, което остава изличе* Вж разсъждения на Красен Станчев, съ-учредителен член на Екогласност, депутат от Съюза на
демократичните сили (1990-91) и директор на Института за пазарна икономика, България (19932007), за приноса му към изработването на първия природозащитен закон, който едновременно
прокарва пътя за ‚прилагането на пазарни реформи и приватизация‘ и гарантира, че “конфликти
на интереси няма‘ да се появят между местните и централните власти при оценката на проекти, свързани с околната среда (Alexandrieva, L. / Karakachanov, A. (2009), Ekoglasnost …, стр. 51.
** Corry, O. (2014), The Green Legacy of 1989 …, вече цитиран.
*** Пак там.

142

но, е прогресивният му ляв потенциал, произтичащ от идеите за
човешко развитие, международна солидарност, социална справедливост и достойнство.
Мнозина от ранните български зелени активисти са демонстрирали потенциала и необходимостта на това екологичните искания
да бъдат мислени като неразделни от борбите за демократичен
социализъм. В годините след 1989 г., обаче, еманципаторният потенциал на природозащитното движение – способността му да пресича
идеологически, класови и национални граници и да очертава връзки с
разнородни политически въпроси – е почти напълно забравен. Както
с участието си в политическата върхушка (и от двете страни на
спектъра „ляво-дясно“), така и с гражданските си проявления, зелената политика става тясно синхронизирана с преследването на една
държавна трансформация, поправяща пътя за установяването на
неолиберална политико-икономическа система на управление.

Българският подход
към природосъобразността
и неолибералните трансформации
Преструктурирането на пазара в България след 1989 г., приватизацията на публичната собственост, заедно със системно компрометираните механизми на опазване на околната среда, позволиха нахлуването на местен и международен финансов капитал в
добивната промишленост и в управлението на природните ресурси,
довел до опустошителни последици за природата. През 2000-те
процесът на ускорено строителство и приватизация на защитени
територии доведе до унищожаване на важни местообитания, както
и до замърсяването на почвата и въздуха, като по този начин бяха
застрашени селскостопанската дейност и здравето на хората.*
* Именно прокарването на два закона стартира този процес - Законът за собствеността от 1999,
който прехвърли собствеността на държавни земи на общините, които след това трескаво се
опитват да ги продадат на предприемачи, както и Законът за собствеността и ползването на
земеделските земи от 2005 година, който позволи на граждани на ЕС да купуват земя в България.
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В проучване от 2007 г. Българската фондация „Биоразнообразие“ и
Институтът по социология към Българската академия на науките
изчислиха, че само в рамките на един петгодишен период (20022007 г.) България е загубила повече биоразнообразие и екосистеми, отколкото през предишните 20 години. Сред най-скандалните
примери са доходоносното концесионно извличане на благородни
метали, унищожаващо селския поминък повече от десетилетие,
както в случая с канадската компания Дънди прешъс металс, която
експлоатира най-голямата златна мина в Европа (в Челопеч) срещу
1,5% концесионна такса от годишните си приходи и упорито лобира
за одобрение на технология за извличане с цианид.* Друг пример е
българската компания с офшорна собственост Асарел Медет, управляваща най-голямата открита медна мина на Балканите, чиито
практики за укриване на данъци и непрекъснато токсично замърсяване на реките и почвите се извършват с мълчаливото покровителство на няколко последователни правителства.**
Вълната от екологични мобилизации, започнала в средата на
2000-те години, следва да се разглежда в светлината на представените по-горе политико-икономически и екологичен контексти,
както в тази на нарастващото обществено недоверие към инструментите на властта и правната регулация. С подписки, с масови
демонстрации и местни протести, с флашмобове и блокади, българските еколози се опитаха да привлекат обществена подкрепа по
редица въпроси като депонирането на отпадъци в големите градове,
инвестиционните проекти в защитени територии на Черноморското крайбрежие, в Рила, Странджа и Пирин, извличането на шистов
газ и генномодифицираните посеви. В много случаи тези протести
започнаха като местни мобилизации, по-късно се превърнали се в
национални кампании и привлекли международно внимание и широка
обществена подкрепа по редица въпроси, свързани с околната среда,
градската среда и замърсяване, както и нарастващото потребление.

* Bankwatch Network, Chelopech Cyanide Gold Project, Bulgaria (n.d.) Налично на: https://bankwatch.org/
project/chelopech-cyanide-gold-project-bulgaria (последен достъп: 12.02.2019 г.).
** Sabev, D. (2016) Nay-Golyamata Balgarska Mina s Ofshoren Sobstvenik, Dimitar Sabev’s Blog. Налично
на: https://mittag.wordpress.com/2016/03/08/asarel/ (последен достъп: 02.02.2019).
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Те често успяваха да постигнат положителна промяна, като оказаха натиск върху редица правителства да отменят приемането на
спорни решения, спряха някои законодателни промени и прекратиха
развитието на проекти, застрашаващи защитените територии.
Известно общо недоволство от политическия потенциал на
зеленото движение, обаче, нараства както сред някои коментатори отляво, така и сред някои от първите сподвижници в българското екологично движение.* Те посочват няколко важни характеристики, подсказващи за намаления капацитет на съвременното
зелено движение да развие работещ дневен ред по проблемите на
околната среда: формулирането на тясно протестна реторика и
невъзможността или дори нежеланието да градят съюзи на солидарност; продължаващата подкрепа за пазарно ориентирания растеж; НПО-визацията на сектора и известната му причастност към
интересите на корпоративния капитал.

Причини, реторика, публики
През последните години различните каузи, повдигнати от зелените
мобилизации, до голяма степен са зададени в рамка, съответстваща
на неолибералния дискурс, който не поставя под въпрос основите на
пазарния капитализъм, а само прокарва идеята за българския вариант като „непълен”, „назадничав“ или „некомпетентен“. Въпреки че
природозащитниците са против амбициите на инвеститорите да
завземат поредната защитена природна местност, досега те не са
били в състояние ясно да идентифицират процеса на приватизация
като основен инструмент на капиталистическото натрупване, а
само извеждат наяве липсата на прозрачност при този процес. Така,
в своите искания за държавен и общински контрол върху проектите за развитие, както и за по-строго спазване на принципите на
* Вж Ivancheva, M. (2012), Debating ‘the Commons’ in Post-Socialist Bulgaria, openDemocracy. Налично
наt: https://www.opendemocracy.net/en/debating-commons-in-post-socialist-bulgaria/ (последен достъп: 01.01. 2019 г.), Sabev, D. (2013) Леви, десни, зелени, Блогът на Димитър Събев. Налично онлайн
на: https://mittag.wordpress.com/2013/06/28/the-greens/ (последен достъп: 01.20.2020 г.) и Лилияна
Александриева (2009) Спомени и Размишления, в Александриева, Л. и Каракачанов, А., Екогласност...
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правовата държава, масовият зелен активизъм неволно работи за
индивидуализиране на вината чрез разграничаване между „съвестни“
и „корумпирани“ инвеститори или между „олигарси“ и „европейски“
бизнесмени. С други думи, очертала се е линия на разграничение
между „лоши” и „добри“ инвеститори - тези, които експлоатират
природни ресурси за финансова облага, като не се съобразяват с
официалните разпоредби, и тези, които допринасят за икономическото развитие, без да нанасят (извъндоговорна) екологична щета.
Целенасочено или не, реториката, създадена от хората, провеждащи природозащитни кампании, най-често е насочена към добре
образованите градски жители и представя защитата на природата
като предимно тревога на средната класа, противопоставяйки я на
разбиранията на „типичните българи“, смятани за жадни за пари,
лишени от „екологична култура“ и апатични. Свръхзастрояването
на черноморското крайбрежие, градското замърсяване и разчистването на горите с цел разширяване на инфраструктурни проекти
се тълкуват като особено вредни за здравето, потребителските
навици и свободното време на средната класа. Така например, кампаниите срещу нахлуването на частните интереси в българските природни паркове често пъти са призовавали за подкрепата на
„младите“, „интелигентните“ и „успешните“ градски обитатели,
като ги насърчават да разиграват „импровизирани“ флашмобове,
ползвайки скиорско и сноубордно оборудване. В други случаи мобилизации срещу застрояването на диви плажове и забраната на морското къмпингуване извеждат на преден план самоидентификации,
провъзгласяващи принадлежността на участниците към елитарното общество на „свободните духове“ и „бонвиваните“* - идентификации, в които прозират усещане за професионално, културно
и морално превъзходство.
В този контекст едва ли е изненадващо, че зелените каузи рядко
са подхранвали съюзи на солидарност между различните класи, като
техните лидери и привърженици често остават не само безразлични,
но и дори открито критични към това, което наричат „популистки“

* В тези случаи, участниците са били поканени да донесат собствените си шнорхели и сламени шапки.
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искания. Те също така рядко обръщат внимание на нарастването
на социално-икономическите неравенства, все по-инвалидизиращите условия на труд или съкращенията на публичните бюджети.
Красноречив пример за това са мобилизациите от зимата на 2013 г.,
когато хората от цялата страна излязоха на улицата след скок на
цените на електроенергията с искания за национализация на някои
важни индустрии, за премахване на парламента и установяване на
пряка демокрация, както и за икономически и социално достойно
съществуване*. Екоактивистите не само не успяха да предложат
подкрепа за каузата на мнозинството българи, които се борят стоически да свържат двата края, но и се превърнаха в основна сила в
последващи мобилизации, които твърдяха, че се противопоставят
на „битовите“ социално-икономически искания на масите от загриженост за гражданските свободи, зеления капитализъм и морала в
политиката**.
От самото си основаване повечето природозащитни партии
приеха за „естествено“ съюзяването си с либерални десни формации (за разлика от общата тенденция другаде в Европа, която
подчертава споделена загриженост на левите и зелените политики за социално благополучие, справедливост и солидарност) - „Екогласност“ е съучредител на Съюз на Демократичните Сили (1989),
Зелената партия се коалира със СДС (избори 1991), председателя на
Зелената партия Александър Каракачанов е първият кмет на СДС
в София (1990-91) и някои по-пресни примери като общата декларация на Зелените, Демократи за силна България и други три десни
партии (2013), както и участието на Зелените в парламентарните
избори от 2017 заедно с движение ‘Да, България” и ДЕОС. В различни
периоди те повече или по-малко мълчаливо подкрепиха прилагането

* Вж Ivancheva, M. (2012), Debating ‘the Commons’ in Post-Socialist Bulgaria, openDemocracy. Налично
наt: https://www.opendemocracy.net/en/debating-commons-in-post-socialist-bulgaria/ (последен достъп: 01.01. 2019 г.).
** Ivancheva, M. (2016), The Bulgarian Wave of Protests, 2012-2013, Enough; Дискурсът за моралността
като част от пост-материалните ценностни ориентации, характерен за зеленото движение
навсякъде в Европа e прегърнат от болшинството български зелени, които като цяло интерпретират защитата на околната среда като зависеща от институциите и моралността, и което
често се приема като тест за истински “европейски” манталитет и цивилизационни благодетели.
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на политики като например дерегулацията на различни индустриални отрасли, финансализирането на икономиката, намаляването
на корпоративния данък и отслабването правата и придобивките
на работещите като решение на социалните, икономическите и
екологичните злини.*
Това не означава, че зеленото движение има монолитен характер
или че на него (и на множеството му проявления през годините) се
приписват еднородни идеологически корени или език. Както вече
беше обяснено, от самото си начало движението има разнообразна социално-политическа основа и се състои от противоречащи си
фракции, които прокарват различни виждания за закрилата на природата, социалната промяна и благополучието на хората. Въпреки
факта, че към днешна дата в България отсъства изявена антикапиталистическа зелена опозиция на свободния пазар и догмите
на либералната демокрация, можем да различим все по-голям брой
инициативи, които проблематизират и разбиват господстващите
неолиберални дискурси, когато става въпрос за структурна организация, стратегии на съпротива и аналитични призми. Например
„За Земята“ – независима организация с нестопанска цел, основана
през 1995 г., инициира и участва в кампании срещу ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и Канада - CETA; срещу
структурните процеси на „заграбване на земя“ чрез изкупуване и
отдаване под аренда на земеделска земя от местни и международни инвеститори; както и за необходимостта от справедливи
данъчни политики и преразпределение на обществени блага, които
да се справят с националните и глобалните социално-икономически
неравенства. Освен това, българските клонове на глобалните екологични и политически движения „Петъци за бъдеще“ и „Екстинкшън Ребелиън“ възприемат голяма част от антисистемната позиция на Глобалната климатична стачка и насочват внимание към
значителното участие на големите компании в експлоатацията

* Вж например един анализ на политическата платформа на Демократична България - коалиция на
зелените и про-бизнесориентираните Да, България и ДСБ от Събев, Д. (2018) Зелените в защита на бизнеса, Бодил. Налично онлайн на: http://bodil.bg/2018/10/25/greens-in-business/ (последен
достъп: 16.02.2020 г.).
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и изчерпването на природните ресурси, както и към съответния
приоритет - икономическите дейности на тези субекти да бъдат
озаптени със строги регулации.

Случаят #SavePirin
Различни лагери - фалшиви противопоставяния?
През декември 2017 г. българското правителство ратифицира изменение в плана за управление на Национален парк Пирин*, обявен за
обект на световното културно наследство от ЮНЕСКО, с което се
разширява концесионната зона до 48 процента от територията му.
Решението на правителството провокира спонтанни мобилизации
и протести, в които хиляди излязоха по улиците на страната, както
и извън нея – демонстрации се проведоха в големите европейски
градове, където е налице българска диаспора. Още в първите дни
на кампанията #SavePirin се формираха два лагера: единият, на противопоставящите се на на правителственото решение – широка
коалиция от зелени неправителствени организации, подкрепени от
зелени и дясно-либерални партии, граждански организации и широки
сектори от населението; и другият – обявил се за икономическото
развитие на защитения парк и района около него, правителствени
служители, коалиция на най-големите бизнес организации, местни
бизнесмени, общински служители и политици. Протестиращите срещу решението на правителството изтъкваха офшорния характер
на компания Юлен, управляваща концесията. Те се противопоставиха на приватизацията и незаконната експлоатация на защитените
земи от сенчести бизнесмени и олигарси и препращаха към екологични катастрофи от близкото минало – свръхзастрояването на
българското Черноморие и превръщането му в бетонна пустош,
пресушаването на водни източници, отравянето на почви, уни-

* Национален парк Пирин / НПП има статут на ‚защитена територия‘, който притежава най-стриктните регулации на икономически дейности.
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щожаването на поминъка на местните хора. Грозният съюз между
политици и олигарси и корумпираните им практики бяха посочени
като основна причина за разграбването на националните ресурси и
мнозина призоваваха за силна и прозрачна съдебна система, морал
в политиката и „истинска демокрация“.
Контрамобилизацията в подкрепа на разширяването на концесията бе ръководена от вицепремиера Валери Симеонов от крайнодясната партия Национален фронт за спасението на България,
от министъра на околната среда и водите Нено Димов*, от депутати от целия политически спектър, от бившия президент Росен
Плевнелиев, от бизнес и индустриални асоциации, както и местни
предприемачи. Те организираха протести, блокади и ожесточена
медийна кампания, която да защити одобрения нов план и интересите на инвеститорите. Те се опитаха също така да убедят
обществеността за ползите от развитието на туризма в защитените територии за икономическия растеж, който в крайна сметка
ще изведе местните хора от нищета и спомогне за край на бедността на национално равнище. Организаторите и участниците
в зелените протести бяха обвинени в защита на чужди интереси,
„зелен рекет“, „публична дезинформация“ и най-вече като представляващи „системен риск“ за развитието на българската икономика
и туризъм.
Участието на българското правителство в тази контракоалиция на бизнес елит и средства за масова информация беше посрещнаха с шумен присмех, който посочи лошата екологична биография
на Юлен и системните му нарушения на концесионния договор. През
последните години компанията бе развила история на незаконно
строителство, сеч на вековни гори и присвояване на територии,
много по-големи от определената в концесионните параметри. А
последователни правителства са си затваряли очите за множеството доклади, документиращи подобни нарушения, и не само са
отказали да наложат санкции, но и активно са промотирали бизнес
* Вече бивш министър на околната среда и водите и бивш председател на Института за дясна
политика, Нено Димов се намира под постоянно задържане по обвинения за умишлена безстопанственост във връзка с водната криза в Перник.
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интересите на компанията, наред с това лансирайки мащабна кампания срещу екологичните организации.* Нищо чудно, че за широката общественост подобен пример за очевидно покровителство на
престъпни бизнес практики стана синоним за прехода, белязан от
проблематична корупция и безнаказаността на олигархическия елит.
На пръв поглед противопоставянето между двата лагера, природозащитниците, от една страна, и бизнеса и политическото лоби,
от друга, може да изглежда непреодолимо. Погледнати отблизо,
обаче, се оказва, че и двете позиции са разклонения на от една господстваща пазарна идеология, според която капиталистическият
растеж и опазването на природата вървят ръка за ръка. Общото
идеологическо основание, от което произтичат двете позиции,
излезе на преден план в първите седмици на протеста, когато група
активисти предложиха антикапиталистически прочит на възникналия проблем.

Разцеплението
През втората седмица на протеста през януари 2018 г., активисти
от два различни колектива се присъединиха към природозащитните
шествия в София, като издигнаха лозунги като „Унищожаването на
природата е (еко)тероризъм. Пазарът убива Земята“ и „Капитализмът убива хората и природата“. Този акт стана мишена за някои
десни политици, които започнаха да заклеймяват природозащитниците, че не са „истински десни“, сякаш предполагайки, че зелените
протести трябва да възприемат само като прокапиталистическа
позиция. Организаторите на протестите реагираха бързо и използваха някои медийни платформи, за да се дистанцират от „комунистическата пропаганда“ и да утвърдят обвързаността си с капиталистическите ценности. Един от най-отявлените самоназначили се
природозащитници например публично потвърди, че „капитализмът
* Medarov, G. (2018) The Solidarity of the Business Class, or Building Anti-Environmentalist Alliances in
Bulgaria, Lefteast. Налично на: http://www.criticatac.ro/lefteast/un-greening-bulgaria-pirin/ (последен
достъп: 02.02.2019 г.).
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Хоро за Пирин, Пловдив, 2018; Източник: www.podtepeto.com

означава опазване на околната среда“ и се присъедини към призивите
за „наказание“ на „провокаторите“, издигащи антикапиталистически
лозунги.* От своя страна, в следващите дни бизнес и политическите
съюзи, подкрепящи правителствените действия издигнаха плакат,
заявяващ: „Капитализмът защитава хората и природата“.
Опитът ми като демонстрант и активист, участвал в един от
първите протести в Пловдив, показва още по-ясно колко далеч може
да стигне съпротивата от страна на част от преобладаващите
природозащитници срещу антикапиталистическото четене на атаката срещу българската природа. Плакат с надписа „Капитализмът
убива!!!“, който аз и друг активист издигнахме на площад „Съединение“ на 11 януари 2018 г. в опит да предизвикаме размисъл върху
системните разрушителни процеси, предизвикани от капитализма
на световно ниво, веднага привлече вниманието на организаторите
на протестите, участниците, фотографите и журналистите**. В

* Вж https://www.facebook.com/asengenov/posts/10213979150540382; https://www.facebook.com/evgenii.
dainov/posts/2012218302138151?hc_location=ufi. (последен достъп: 13.02.2019 г.)
** За по-детайлно описание на събитията, вж https://www.criticatac.ro/lefteast/solidarity-undone-theleft-green-protest-that-didnt-happen-in-bulgaria/. (последен достъп: 13.02.2019 г.)
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самия край на протеста, след упорити оплаквания от страна на организаторите, които настояваха да напуснем събитието, полицията
използва физическа сила, за да ни изведат от мястото на събитието.
Само виковете ни за помощ ни спасиха от още полицейско насилие.

Вместо заключение: деполитизация,
корупция и антикомунизъм
Зеленото движение в България се ражда като критика на ефектите
от социалистическата модернизация - замърсяването на околната среда и поставянето на преден план на промишлеността пред
здравето на хората, както и като протест срещу липсата на прозрачност във вземането на решения и прилагането на политики.
Като алтернатива на всичко това хората отправят искания за
социалистическо общество, което поставя в центъра си човешкото
благоденствие, което осигурява демократичен процес на гражданско участие в политиката и което цени развитието на човешката
дейност в хармония с природата. Както отбелязвахме, подобни възгледи имат много общо и с началото на западното природозащитно
движение, което по сходен начин счита промишленото развитие
на западната модерна икономика за пагубно за индивидуалното,
социалното и природното благополучие.
Ранният език на гражданското недоволство от замърсяването
на околната среда у нас включва темите за човешките и гражданските права, за хуманизма и еманципацията и в по-голяма степен
заимства понятия, използвани в официалната реторика на международната солидарност с борбите на всички хора по света. В дискурса и мобилизиращата сила, характеризиращи създаването на
българския екологичен активизъм, можем ясно да видим потенциала
му за развитие на политическа и социална критика, свързваща проблемите на екологията с тези на социалното неравенство, правата на малцинствата и на жените, както и с антидемократичните
тенденции, така както са се разиграли в специфичния им контекст.
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Прогресивният потенциал на първите български природозащитни
движения се размива значително през годините, тъй като екологичните каузи често биват използвани като инструмент за промотиране на политики, способстващи неолибералния политически
и икономически модел на управление.
През последните години българските зелени хронични представяха екологичните тревоги като стоящи над политико-идеологическите разделения по оста ляво-дясно и се концентрираха
върху взаимовръзките им с въпросите на морала, цивилизационния
избор и либералните демократични ценности.* От една страна, се
твърдеше, че има липса на развито гражданско и екологично съзнание сред населението, което презрително беше изведено като
основна причина за липсващото политическо представителство
на зелените. По думите на председателя на Зелените Борислав
Сандов именно този “въпрос на ценности” обяснява ниското доверие и подкрепата на изборите за партията му**. От друга страна,
природозащитните мобилизации често се разглеждат като олицетворение на цивилизационния сблъсък на „моралния“ и „честен“
гражданин с мафията и корумпирания политико-икономически елит.
Както се посочва в една от най-скорошните екологични мобилизации срещу свръхзастрояването на Черноморието: „Отвъд всякаква законност и морал, „пленената държава“ отново предостави
„при затворени врати“ още една непокътната част от природата [...] в ръцете на мафията“***. Борбата срещу абстракции като
„мафията“ и корумпираната „система“ обаче не носи импулс за
проблематизиране на съществуващото социално-икономическо и
политическо статукво, насърчаващо разрушаването на околната
среда в името на финансовата печалба.**** Вместо това той прос* В някои случаи, българското движение за околната среда се разбира през етнокултуралистка
призма, загатвайки предполагаемо вродена връзка на българите с природата (вж Krastanova, R.,
The Green Movement in Bulgaria: Actors, Generations, Challenges, Values, SÜDOST EUROPA Mitteilungen
, 05-06, 59. Jahrgang).
** 3E, Борислав Сандов: В България Много Организации Наричат Себе си Зелени. Налично тук (последен достъп: 12.02.2019 г.). Sinnlos!?
*** Вж http://forthenature.org/actions/363.
**** Динев, И. и Трайков, Б., Протестът за Пирин е в беда, спасете го сега! dVersia, Налично на: http://
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то въплъщава институционализиралия се език на прехода и така
потвърждава за пореден път и легитимира съществуващия (нео)
либерален постидеологически консенсус.
Метафората на антикорупцията и нейният речник са съвместими с утопичния образ на един „чист капитализъм“ като система,
гарантираща напредък и материално благосъстояние, и същевременно с критиката на всички реални прояви на капитализма в България като „капитализъм балкански тип“ – уж изкривен от ориенталския манталитет на масите и хватката на един корумпиран
комунистически елит. Напоследък дори някои либерални коментатори и „създатели на експертно знание“, поели централна роля във
възпроизвеждането на по-горе обсъжданите дискурси на прехода,
започнаха да критикуват прекомерния фокус върху корупцията
като обяснителна схема за всички заболявания на прехода.* Борбата срещу корупцията като „зло, което не може да се толерира“** е
разпозната като глобален дискурс, активно популяризиран от определени среди с цел да се оправдаят провалите на неолиберализма
и да се прикрие неговата фундаментална деформация, особено в
икономики в преход.***
Същевременно обаче, всяка критика към икономическата система като корумпирана и зловредна както за природата, така и за
човешкото съществуване, бива задушавана и изобличавана като
„комунистическа“ или „анархистка“ провокация в България. Както
и другаде в Източна Европа стана не само приемливо, но и задължително да се прочиства публичното обсъждане от критични (или
в действителност всякакви) споменавания на капитализма като
социална организация и, по подразбиране, от всякакви споменавания на леви програми за социална справедливост, за достоен труд
и социално благополучие.**** Както показах по-горе, някои от органиdversia.net/3132/protestyt-za-pirin-e-v-beda/ (последен достъп: 10.01.2019 г.).
* Krastev, I. (2004), Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption.
** Пак там., n.p.
*** Bukovansky, M. (2006), The Hollowness of Anti-Corruption Discourse, Review of International Political
Economy, 13 (2):181-209.
**** Manolova, P. / Lottholz, P. (2018), Solidarity Undone: The Left-Green Protest that didn’t Happen in Bulgaria,
Lefteast. Налично на: http://www.criticatac.ro/lefteast/solidarity-undone-the-left-green-protest-that-
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заторите на протестите #SavePirin знаеха тези правила на играта
много добре и не проявиха никакви скрупули да подтикнат полицията да премахне онези, които биха могли да развалят картината.
Като публичен дискурс, антикомунистическата реторика се оказа
особено ефективна за създаването на (периферен) капитализъм в
България, както и за умаловажаването на постиженията на социалистическия модернизационен проект и свързаните с него чувства
на общност, солидарност и творчество.*
Най-новите екологични извънредни ситуации, които преживяхме, като например кризата с водата в Перник, замърсяването на
въздуха в големите градове, непрестанното отравяне на почвите
около частни заводи и централи, както и изхвърлянето на токсични
отпадъци в реките, демонстрират точно колко мащабно и опустошително може да бъде въздействието капитала, комбинирано с
климатичните промени и регулаторния провал на властите. Това
не само кара класизма на българския природозащитен активизъм
да изглежда още повече не на място, но и ясно показва неравните
последици, които екологичните кризи причиняват на най-уязвимите в класово и етническо отношение.
За да постигне напредък в посока ефективен екологичен дневен
ред, българското екологично движение трябва да започне да определя
приоритетите си по въпроси, засягащи работещите и живеещите
в най-опасните условия и да насочи усилията си за изграждане на
широка подкрепа за своите каузи. В тази светлина зелените трябва да преосмислят, ако не и напълно да изоставят неолибералната
ортодоксия, залегнала в основата на техните виждания, и да развият по-комплексно разбиране за екологичната политика, което да
я свързва с проблема за неравенствата и поминъка. Вдъхновението
за подобно прогресивно начинание може да се извлече не само от
международни примери, а и от собственото историческо наследство на българските зелени движения – демократичния социализъм,
солидарността и човешкото благополучие.

didnt-happen-in-bulgaria/ (последен достъп: 12.02.2019 г.).
* Traykov, B. (2019), From Anti-Communism to Fascism …, вече цитиран.
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Да изградим един
по-добър свят заедно!
Няма да стоим и да гледаме как унищожават планетата пред очите ни
Калина Зафирова и Стойо Тетевенски
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Т

емите за топящи се ледници, горящи континенти, изчезващи видове и глобално затопляне вече доминират световните
новини: последиците от климатичната криза вече не могат
да бъдат скрити, а причините за тях – отречени. Господстващата социално-икономическа система, която ни води към социален и
климатичен колапс, трябва да бъде преобърната. Няма да стоим
и да гледаме как унищожават планетата пред очите ни. Ние сме
глобалното климатично поколение, което ще отнеме властта от
корпорациите и ще извоюва справедлива и екосъобразна трансформация на обществото. Ние сме „Петъци за бъдеще“.
Историята на младото, но растящо климатично движение в
България стъпва на битките на поколения български и чуждестранни активисти за защита на природата, от която сме част. За
пръв път стачка за климата в България се състоя на 8 март 2019 г.,
точно седмица преди първата глобална стачка на движението
Fridays for Future на 15 март. Оттогава движението не е спирало
да действа, като протести се провеждат редовно в София и други градове като Варна, Плевен, Самоков. Броят на хората, които
участват, е различен. Имали сме критичен момент в началото на
нашите инициативи, когато в един дъждовен ден се събрахме едва
6 души. Днес с радост можем да кажем, че на глобалните стачки в
София наброяваме около 300 души.
Това, което сме постигнали, е в резултат на огромните усилия
на десетки ученици, студенти и други активисти, на основата на
хоризонтална и прозрачна организация. Всеки е добре дошъл да се
включи. „Петъци за бъдеще“ е движение, което дава възможност
гласът на най-младите да бъде чут. Именно ние сме най-застрашени
от глобалните катаклизми, които вече са факт. Това се отнася особено силно до нашите най-бедни връстници и техните семейства.
Продължаващата повече от 30 години неолиберална политика не
само че не постигна подобрение относно качеството ни на живота, но нанесе сериозни щети върху екосистемите и допринесе за
бързо покачващите се градуси на планетата ни. Въпреки неоспоримите факти, идеята, че отговорността е изцяло лична, а не на
отделните държавни управления и корпорациите, продължава да
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се втълпява на обикновения гражданин, изкривявайки изкуствено
общественото мнение.
Главната част от участниците в нашите акции са студенти и
ученици. Ясно си даваме сметка, че образованието в класната стая
не ни дава достатъчно яснота върху теми като Глобалното затопляне и влиянието на човешката дейност върху климата, а също така
пропуска да ни запознае с правата ни да се самоорганизираме и да
изразяваме гражданска позиция под формата на стачка. Виждаме, че
управляващите в България (и не само) са абдикирали от проблема с
климатичните промени и осъждаме безотговорното отношение към
околната среда и водените политики. Въпреки дадените обещания
и поетите ангажименти по различни международни споразумения и
стратегии за овладяване на климатичните промени като Парижкото
споразумение, ефективни действия от българското правителство
до ден днешен не са предприети. Научният консенсус често бива
оспорван за сметка на нашето устойчиво бъдеще. Призоваваме да
бъдат чути учените, които в продължение на десетилетия предупреждават за надвисналата климатична опасност. Точно затова се
събираме и ние всеки петък. Ние имаме право на достоен живот и
неапокалиптично бъдеще, а да се продължава в същия дух означава
само едно – бъдеще изобщо да няма. Затова и приветстваме всяка
форма на действие за екосоциална справедливост и се стараем да
изграждаме устойчиви връзки между нас и други движения. Пример
за това е тясната ни връзка с българския клон на Extinction Rebellion,
без които почти не сме имали акция.
Главен фокус в момента сме поставили върху два проблема.
Първият е свързан с правата на коренните населения, чиито
земи биват заграбвани от фосилни и агрокомпании. За нас тези
действия са напълно недопустими. Разпореждането на определени
корпорации със земи, населявани от племенни народи от столетия,
не само уврежда необратимо биоразнообразието, но и оставя местните жители без средства за препитание, превръщайки ги насила
от свободно живеещи и независими хора в експлоатирана част от
икономическата система. Пожарите в Амазония миналата година
са един от ужасяващите примери за тази политика.
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Вторият проблем засяга жителите на Глобалния юг или поконкретно на страните с развиващи се икономики. Това са милиони хора, за които променящият се климат би превърнал борбата
с бедността в още по-тежко изпитание. Точно тези страни са в
най-голяма степен жертва на големите корпорации, готови на всичко, за да запазят икономическата си мощ и да увеличат печалбата
си. Има немалко журналистически разследвания, доказващи лобизма
и пропагандата, чрез които си служат петролните компании, за да
дискредитират науката и да подчинят правителствата на своите
цели. Резултатът от милионите, които тези корпорации инвестират в отричане на връзката между човешката дейност и климата, се отразява не само на мнението на обикновения човек, но
влияе и при взимането на сериозни политически решения, които се
отразяват най-силно върху страните с малки възможности да се
адаптират към променящата се околна среда, а също и да посрещат
загубите и щетите от природните бедствия, които ги връхлитат
все по-често и с по-голяма сила.
Всичко това само ни напомня, че Глобалното затопляне не е само
екологичен проблем. То има дълбоки корени в икономическата ни
система.
Затова и ефектите от климатичната криза отразяват (и
задълбочават) неравенствата по света, както между богатите и
бедните страни, така и между класата на имащите и останалите
хора. Експерти на ООН предупреждават за климатичен апартейд,
при който богатите успяват да се приспособят, а бедните страдат от негативните последици. Днес всички говорят за огнения
ад в Австралия, но никой не споменава наводненията в Индонезия
и сушата в Замбия. Множество островни държави са застрашени от същинско изтриване от картата на света благодарение на
покачващите се нива на океаните. През 2015 г. видяхме репетиция
на бъдещите бежански вълни към Европа – която обаче завърши с
установяването на „Крепостта Европа“ и оставянето на милиони
на произвола на морето, пустинята и войните. В самите богати
държави умножените и усилени от климатичната криза природни бедствия водят до катастрофални последствия за бедните и
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маргинализираните общности, които страдат непропорционално
повече. За милиони хора, особено за онези, живеещи в развиващите
се държави, променящият се климат би поставил нови изпитания
пред и без това трудната им борба срещу бедността.
Борбата за климатична справедливост на всички народи по света е част от нашата борба не само от солидарност: изправени
сме пред глобална криза, обусловена от едни и същи структурни и
системни проблеми и изискваща сходни решения. Ние се чувстваме
морално задължени да се борим за справедливост и за тези, чийто
глас остава нечут, но не само: за нас международната солидарност
е императив, защото няма как един индивид или една държава да се
избави от климатичната криза без останалия свят.
Тясната връзка между политиката и корпоративния сектор се
вижда ясно и в нашата държава. Доскоро отговорният пост на екоминистър на Република България се заемаше от Нено Димов – климатичен скептик, наричащ глобалното затопляне „лъжа за трилиони“ и водещ политики, защитаващи едрите инвеститори вместо
благосъстоянието на природата и водите ни. След арестуването
му поради умишлена безстопанственост относно водната криза в региона на град Перник, за неговия пост беше предложен друг
лобист на компанията Лукойл – Емил Димитров-Ревизоро.
Глобалното затопляне има и конкретни, задълбочаващи се измерения в България. Нашата страна се намира в особено уязвим на
ефектите от климатичната криза регион, от което и следват
наблюдаваните екстремни атмосферни условия. Все по-продължителните суши се редуват със силни дъждове, водещи до наводнения
и свлачища, а снежната покривка отстъпи място на нетипични за
зимата продължителни топли температури. Ерозията на почвите заплашва земеделието и дивите територии, а нарушаването
на екологичния баланс и замърсяването се отразяват на въздуха,
който дишаме, и водата, която пием.
Климатичната криза е във фаза, в която все повече хора я изпитват на гърба си или стават свидетели на ефектите ѝ. Една от
нашите цели е именно да предадем посланието за спешност и сериозност на проблема. Но не бива да оставим обществената паника
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да бъде овладяна от екофашисти. В много държави вече виждаме
опити кризата да се рамкира като конфликт между европейци и
мигранти, между християнската цивилизация и останалия свят…
ние трябва да се противопоставяме на подобни интерпретации,
защото те не само не отговарят на истината, но и още повече
забавят възможността за истински прогрес към по-добра обществена организация на една по-чиста планета.
Страхуваме се от това, че спонсорираните климатични скептици и неинформираността на населението могат да вземат превес
пред науката и екосоциалните движения. Не бива да позволяваме да
се превърнем в поколението с възможно най-подробна информация
за това, как да овладее ефекта от парниковите емисии в атмосферата, което все пак не е предприело необходимото и е завещало
борба за оцеляване на следващите поколения. Развитието на технологиите и свързаността даде власт, от която спечели нашето
поколение. Днес нашето движение има връзка с организатори и
участници в климатичните стачки от цял свят. Обменяме опит
и споделяме проблемите си в общ чат по WhatsApp. Тази година
наши активисти присъстваха на конференцията на ООН за климата COP25, която се проведе в Мадрид. Имахме и представител
на летния лагер на „Петъци на бъдеще“ в Лозана. Изключително
щастливи сме, че движението се разраства из цял свят и въпреки
разстоянието, отделните клонове успяват да поддържат връзка
и обменят опит помежду си и солидарно подкрепят акциите си и
планират общи.
Фактът, че за една година личният пример на едно 16-годишно
момиче подтикна милиони души от цялото земно кълбо да застанат зад науката и да се опълчат на политическото бездействие,
защитаващо ценностите на бързия капитал вместо тези на
природата и справедливия живот, е достатъчно впечатляващ. С
бързо разрастващото се движение на „Петъци за бъдеще“, имената на много други екоактивисти и колективни форми на борба
за достойно съществуване, свободно от нашествието на алчни
корпорации, получиха отзвук в медийното пространство. Вдъхновени сме от силата, криеща се у всеки един и една от нас, способ-
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на да преобърне пясъчния часовник и да нарисува друг по-красив
облик на света.
Бихме искали хората да осъзнаят, че климатичният колапс, пред
който сме изправени, е само един от многото проблеми на неолибералната политика, даваща твърде голяма икономическа сила в
ръцете на малък брой хора. Глобалните неравенства основани на
пол, цвят на кожата, социално-икономическа класа и пр. и климатичната криза са свързани, а в основата им стои обществената ни
организация, даваща път на печалбите, вместо на добруването на
хората и на екосистемата, от която сме част. Политическата върхушка няма да разреши проблемите, произтичащи от корпорациите,
поставили я под свой контрол. Преодоляването на климатичната
криза и оцеляването на човечеството и на биоразнообразието са в
наши ръце: трябва да открием отново своята колективна сила и да
си подадем ръце, за да изградим едно по-справедливо, по-социално
и истински екологично бъдеще.
Един по-добър свят е възможен.

163

Селекция от
документални
филми на тема
екология и
капитализъм
Даниела Пенкова
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С

айтът dokumentalni.com е с 10-годишна история. В него се
предлага широк набор от документални филми на социална
тематика с професионален превод на български език. Филмите
се превеждат изцяло от доброволци и могат да се гледат напълно
безплатно. Разглеждат се теми, свързани с екология, икономика,
наука, култура и здраве. Сайтът се посещава от над 30 000 зрители месечно, в момента приютява над 650 преведени филма и е
безценен източник на информация за активните граждани и организации в България.
Предлагаме Ви селекция на някои филми, занимаващи се с темата на екологията и опазване на околната среда от различен ъгъл.

Продавачи на съмнения
Merchants of Doubt (2014)
Линк
Вдъхновен от едноименния бестселър на Наоми Орескес и Ерик
Конуей, документалният филм „Продавачи на съмнения“ ни запознава с особен вид харизматични личности, които се представят
пред медиите като научни светила. Работейки под прикритие
за най-големите индустрии, тяхната цел е да разпространяват
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объркване по обществено важни въпроси. Стратегията на бизнеса е да използва псевдо-експерти от мозъчни тръстове и неправителствени организации, за да всява съмнения по отношение на
науката там, където няма основания за такива. Проследявайки личните истории на фалшивите „научни светила“, авторите на филма
се опитват да разберат тяхната мотивация – дали са отговорни
единствено парите, или съществува и друга, по-дълбока причина
за действията им?
Филмът разглежда с ирония и лекота една от най-щекотливите
теми в днешното общество – ширещата се корпоративна пропаганда, прикриваща се зад призиви за критично мислене и защита на
обществения интерес.
Режисьорът Робърт Кенър („Храна ООД“) сравнява ловкия
трик на илюзионистите, подменящи картите, със създаването на
информационни измами. Използваните от корпорациите тактики
са многобройни: създаване на съмнения към научните открития;
отвличане на вниманието от съществения проблем; възползване от
често слабите умения на учените да комуникират с обществото,
изправяйки срещу тях добре подготвени харизматични персонажи;
и най-ефективната – въздействие върху емоциите на публиката. В
един от представени случаи лобист свидетелства пред две отделни съдилища в защита на вредни продукти, разказвайки измислена
сърцераздирателна история за смъртта на бебе. И в двата случая
съдебните заседатели се повлияват и отсъждат в полза на защитаваните от него корпорации.
Кенър споделя: „Действително държа да бъда честен спрямо
интервюираните. Не искам да ги нападам. Слушах ги и се опитвах
да разбера как възприемат собствения си свят. Беше ми наистина
любопитно да вляза в кожата на отричащите глобалното затопляне.
В същото време вярвам, че тези хора причиняват невероятни щети
на планетата и на собствените си деца и внуци. И е много трудно
да се разбере защо. Бях изумен – това са умни хора. Но непрекъснато действат срещу интересите на човечеството.“
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Преследвайки леда
Chasing Ice (2012)
Линк
Фотографът на National Geographic Джеймс Бейлог е бивш скептик
относно климатичните промени на Земята, но по време на своето
„Екстремно изследване на леда“ открива неопровержими доказателства за това, че климатът ни се изменя. Документалният филм
„Преследвайки леда“ проследява Бейлог, докато извършва изследванията си в най-мразовитите места на планетата. Със своите
революционни фотоапарати, фотографът се опитва да улови промените на ледниковите образувания през годините.
Пътувайки заедно с група млади изследователи, Джеймс Бейлог
рискува живота и кариерата си, търсейки възможно най-много информация, която в крайна сметка би могла да спаси планетата Земя.
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Надпревара с унищожението
Racing Extinction (2015)
Линк
В разтърсващия документален филм „Надпревара с унищожението“
режисьорът Люи Сайхойос и екипът зад отличения с Оскар филм
„Заливът“ събират група от творци и активисти за провеждането на нова операция под прикритие. Целта им е да разкрият тайния свят на застрашените видове и да победят в надпреварата за
тяхното опазване от масово унищожение. Участниците във филма
обикалят света и проникват в едни от най-опасните черни пазари
в света, използвайки високотехнологични начини за документиране
на връзката между отделянето на въглеродни емисии и изчезването на животинските видове. Документалната лента разкрива
удивителни и невиждани досега кадри, които наистина променят
представите ни за света.
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Чаеното парти на милиардерите
The Billionaires’ Tea Party (2011)
Линк
Какво е скритото влияние и задкулисие в едно от най-големите
масови движения в САЩ от последните години – „Чаеното парти“,
представяно от медиите като народно и организирано отдолу?
Филмът представя поглед върху техниките за манипулация на населението, които се използват от мозъчни тръстове и организации,
представяни като граждански и независими, но всъщност платени от влиятелни хора и корпорации, преследващи своите скрити
цели. Една от основните теми, превърнала се в мишена на тези
корпорации, е глобалното затопляне. Ще успеят ли климатичните
активисти да се преборят с една толкова добре смазана и отлично
финансирана машина?
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Ерата на глупостта
The Age of Stupid (2009)
Линк
„Ерата на глупостта“ е документален филм за бедствията, произтичащи от климатичните промени. Филмът е изключително амбициозна жанрова смесица от драма, документален филм и анимация. В
него участва Пийт Постълуейт в ролята на възрастен мъж, който
живее сам в опустошения свят през 2055 г., когато климатичните
промени вече са опустошили Земята, и който гледа „архивен“ запис
от 2008 г. Героят се пита: „Защо не спряхме промените в климата, когато имахме шанс да го направим?“. Във филма Постълуейт
играе ролята на основател на „Световния архив“ – хранилище, намиращо се в Арктика, където ледовете вече са се разтопили. Там се
съхраняват всички постижения на човечеството с надеждата, че
планетата един ден ще бъде отново обитаема. Той събира клипове от новини и документални филми от периода 1950–2008 г., за да
подготви послание, показващо какви грешки са допуснати и защо.
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Водните кризи:
тематичен
списък с книги и
филми
Константин Георгиев и Александър Попов
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Н

ачалото на 2020 г. ни изненада с внезапната водна криза в
Перник. Редица социални актьори – редови граждани, политици, фабрики – се сблъскаха в опит да установят не само
какво е довело до кризата, но и за да решат кой може да се ползва
с приоритетен достъп до водоснабдяване. Междувременно много
хора излязоха с тревожни предсказания, че случващото се в Перник
не е изолиран инцидент.
И това е факт. Макар да е богата на водни ресурси, България не
е страна, в която всички се ползват с постоянен достъп до питейна вода. Градове като Севлиево, разположен недалеч от един от
най-големите язовири в Северна България, имат несигурен достъп
до вода и са принудени да въвеждат строги водни режими всяко лято.
В по-лоши години тези режими могат да траят от май до октомври. Значително по-големи градове – Плевен например – също са
уязвими иде ли реч за вода и също прибягват до летни водни режими. Водата в София пък, единственият в страната град с напълно
приватизирано водоснабдяване, има една от най-високатате цена.
Всички тези наглед несвързани факти всъщност се дължат на
дълги исторически процеси, включващи „опитомяването“ на водата през 20 век, от построяването на стотици язовирни стени из
цялата страна до приватизацията в София. Тези процеси отразяват глобална тенденция. 19 и 20 век в световен мащаб са времето,
когато редица западноевропейски страни строят мащабна хидроинфраструктура и изнасят експертизата си навън (понякога по не
най-етичния начин).
Проекти за градско водоснабдяване и водоуправление на национално ниво винаги са били считани за политически неутрални процеси, насочени към общото благо. В последните няколко десетилетия обаче е все по-ясно, че това невинаги е така – или поне не
за всички. Модернизацията доставя вода на едни, но я отнема от
други; язовирите понякога се оказват недостатъчни в контекста на
глобалното затопляне, а в други случаи – като Перник – определени
режими на управление на водата се оказват неудачни в дългосрочен план. Вълната на протестите, организирани около конкретен
факт (недостига на вода ), може да бъде яхната от националисти,
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претендиращи да представят народа. Подобен популизъм обаче не
е обвързан със системни промени, а често със защита на частни
интереси.
Тук предлагаме списък от художествени и академични текстове,
които предлагат инструменти за концептуализация на водоснабдяването, посочват системни проблеми и предлагат възможности за дългосрочни стратегии. Академичните текстове предлагат
теоретизиране и идеи, които звучат може би твърде абстрактно, но съдържанието им помага да открием нови перспективи за
осмисляне на случилото се и на възможните активистки реакции.
Художествената литература и филмите, от своя страна, помагат
за конкретизирането на тези идеи.
Надяваме се, че в списъка, който предлагаме, всеки ще намери
по нещо, полезно за собствените си социални проекти.

Художествена литература
„New York 2140“
Kim Stanley Robinson
Ню Йорк през 22 век е много различно място.
Вследствие на две резки покачвания на нивото на световния океан, градът е наполовина
потопен във вода, както и на практика всички
крайбрежни ивици на света. Плажовете са разрушени, мнозина са загинали, стотици милиони са
емигрирали по принуда, икономиката е трябвало
да се променя бързо, ориентирайки се към нулева и дори отрицателна употреба на въглерод.
Над повърхността се носят стотици небесни
села и градове, огромни площи са превърнати в
паркове на дива природа без човешко присъствие. Въпреки това едрият капитал и банките
продължават да бъдат основната сила, която

173

определя хода на човечеството – парите просто
се преместват от едно място на друго, също
както американските властови и финансови
центрове са изместени от крайбрежието към
Чикаго и Денвър. Когато светът бива удавен,
капиталът, бидейки ликвиден, просто прелива
към следващата изгодна инвестиция или сделка.
И все пак, Ню Йорк продължава да бъде Ню
Йорк, да удържа характерните си белези, характера си. Долен Манхатън, на практика всичко
под Сентрал Парк, е превърнат в система от
канали между непотопените части на небостъргачите и високите блокове, свързани чрез
мрежа от небесни мостове и плавателна транспортна система. Като последица от хаоса, тази
част от града бива изоставена и впоследствие
населена предимно от хора, които нямат какво
да губят или пък са привлечени от нея заради
нещо повече от лична изгода. Докато богаташите и финансовите институции мигрират
към Горен Манхатън, от който вече се издигат
почти необозрими супернебостъргачи от специални нови материали, то Долен Манхатън се
превръща в особен квартал на кооперативи и
колективно управлявани сгради, в Супер Венеция
на 22 век. Между тези две ярко контрастирани –
физически и абстрактно – части на Манхатън
се намира Междуприливната зона (the Intertidal),
в която всеки ден се случват чудеса и в която
смъртта дебне постоянно.
Историята на романа се върти около група герои, свързани от съжителстването им в
Metropolitan Tower. Небостъргачът е една от
сградите, полупогълнати от океана и управлявани колективно от обитателите им. Култу-
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рата и икономиката на Долен Манхатън са един
самоотгледал се алтернативен модел на живот,
опълчен до някаква степен на финансовите пазари. Жителите на сградите споделят задължения,
готвят и отглеждат храна комунално, провеждат общи събрания, гласуват за местен борд,
членуват в кооперативи и синдикати. А самият
Ню Йорк не спира да оказва невидимо влияние
върху историята – художествена и световна;
той е съзвездие от спомени и мигове на смисъл,
напоен от животите на всички негови минали,
сегашни и бъдещи жители, както известни, така
и забравени. С напредването на страниците
централният конфликт между човешкия стремеж за достоен живот и капитала се очертава
все по-ясно на фона на влошаващата се околна
среда, а всеки един от героите допринася по
някакъв ключов начин в тази битка (чест мотив
при Робинсън).
Романът сам посочва – чрез псевдоенциклопедични бележки в началото на главите, вдъхновени от трилогията „U.S.A.“ на Джон Дос Пасос –
голяма част от теоретичните си вдъхновения,
включително трудове върху утопията на Фредрик Джеймисън и социологията на Бруно Латур.
Въпреки че сценарият за покачване на световния
океан, описан от „New York 2140“ е екстремен (и
нужен за целите на повествованието), предвид
заключенията на учените днес, такъв сценарий
не е извън рамките на възможното*.

* Hansen, J., Sato, M., Hearty, P., Ruedy, R., Kelley, M., Masson-Delmotte, V., ... & Velicogna, I. (2015).
Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern
observations that 2° C global warming is highly dangerous. Atmospheric Chemistry & Physics Discussions,
15(14).
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„The Water Knife“
Paolo Bacigalupi
„Водосрез“ на Паоло Бачигалупи изобразява възможното бъдеще на северноамериканския юг:
Мексиканският залив е погълнал части от Флорида, Луизиана и Тексас, а градове в Аризона и
Финикс страдат от хронична суша. Река Колорадо пресъхва стотици мили, преди да достигне
океана, а частни компании контролират достъпа
до вода и предплатените помпи. Хидроинженерите са станали част от световния елит, който живее в затворени комплекси с контролиран
климат и кара електромобили “Тесла”, задвижвани от соларното си покритие.
Едно от най-силните достойнства на „Водосрез“, е, че всичко, описано в книгата, вече се
случва в една или друга степен. Всеки факт,
свързан с хидрологията или с правната система
от художествения свят, съществува и днес в
реалните САЩ. Река Колорадо например отдавна
се движи по бетонено русло, а водите ѝ са отклонени към Лас Вегас в Невада и Финикс в Аризона.
Бетонът и намаляващият обем катализират
изпаряването и Колорадо губи вода все по-бързо.
В опит да разрешат проблема, инженери предлагат реката да бъде изцяло покрита, за да се
предотврати загубата на вода чрез изпарения…
Това решение – и съответните проблеми за
свързаните с реката екосистеми – вече са факт
в света, описан от Бачигалупи във „Водосрез“.
Един от основните проблеми в книгата е
неравният достъп до питейна вода. Политическите и икономическите елити имат питейна
вода в апартаментите си, докато „обикнове-
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ните“ хора – журналисти, строители, лекари
и имигранти – се редят на дълги опашки пред
обществени помпи, предоставящи вода срещу
заплащане. Историите на това неравенство
от бъдещето също се коренят в днешните системи. Бачигалупи проследява историята им до
частните фирми, контролиращи тръби, помпени станции и друга хидроинфраструктура, и до
тенденцията приоритизиран достъп до вода да
имат предприятията и фабриките, а не частните жилища.
Можем да четем „Водосрез“ в контекста на
водната криза в Перник, където един от проблемите е водоснабдяването на местните фабрики.
Но можем и да се опитаме да си представим какви възможни бъдеща се крият в настоящите ни
хидрополитики. Така както Бачигалупи използва
факти от съвременните САЩ, за да представи
едно конкретно, макар и хипотетично, бъдеще,
така и ние можем да се опитаме да си представим каква ще е България след век, а и по-скоро.
А подобно упражнение неизменно ще доведе и
до яснота каква промяна искаме да видим днес.
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Академична литература
„Hydraulic City“
Nikhil Anand
От книгите в списъка „Хидравличният град“ на
Никил Ананд е най-релевантна към случващото
се в момента. Текстът на Ананд се базира върху етнографските му наблюдения от Мумбай,
втория най-многолюден град в Индия. Книгата
започва с история на местното водоснабдяване,
включително строежа на язовирите и използването им в различни политически кампании.
Основната част на книгата обаче се фокусира
върху съвременни практики, свързани с регулирането на достъпа до вода.
Ананд интервюира експерти и бюрократи,
но също така проследява уадиуала, техниците,
които контролират крановете, чрез които се
налага водния режим. Подчертавайки разминаванията между идеалните модели и реалните
практики, Ананд показва как недостигът на
вода в Мумбай се дължи не толкова на природни
условия, а на начините на управление на водните
ресурси. Този прочит е съпроводен и от анализ
на възхода на националистичните сили в местната политика. Редица лидери от дясното се
възползват от неравномерното разпределение на вода в града, за да обвинят имигранти и
етнически и кастови малцинства за ситуацията.
По този начин те си осигуряват властта, без
да предприемат реални решения за справедливо
водоснабдяване.
Другата страна на този процес са гражданските организации, които се борят за равно-
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мерно разпространение на водните ресурси в
града. Много от активистите, с които Ананд
разговаря и на чиито срещи присъства, действат в квартали, които не са свързани с водната
мрежа на града или чиято единствена точка на
свързаност е единствен кладенец, от който
всички домакинства трябва да черпят вода за
всички свои домакински и хигиенни нужди.
Една от теоретичните концепции, които
Ананд развива в рамките на етнографското
си изследване, е „хидравлично гражданство“
(hydraulic citizenship) – комплексът от редица права, които постоянно трябва да бъдат договаряни с местната управа и които могат да бъдат
използвани както за политическото манипулиране на избиратели, така и за изключването на
някои групи от политическите процеси.
Оригиналният текст на „Hydraulic City“ е
публикуван от Duke University Press под договор
за свободен достъп (open access). Безплатен pdf
може да бъде свален тук.

„Завръщането на общественото
водоснабдяване“
съставители: Мартин Пиджън, Дейвид Макдоналд, Оливие Худеман и Сатоко Кишимото
Сборникът „Завръщане на общественото водоснабдяване“ е издание на The Transnational Institute,
институт за международни икономически и
екологични изследвания, свързани с неравен достъп до ресурси, въвеждането на възобновяеми
източници на енергия и други. Конкретно този
сборник е посветен на т. нар. „ремунисипализа-
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ция“ на водоснабдяването, т.е. прехвърлянето
на водоснабдяването обратно от частни компании към местните обществени структури.
Книгата съдържа пет конкретни изследвания, четири от които се фокусират върху конкретни градове (Париж, Дар ес Салаам, Буенос
Айрес, Хамилтън) и един от които е на национално ниво (Малайзия). Всеки от примерите има
своите социални и културни особености, но и
петте следват сходни траектории. Във всеки
един от случаите международна компания приватизира досега общественото водоснабдяване,
което води до повишаване на цените, но не и до
по-добра услуга. В някои случаи качеството на
водопречистването даже се влошава. Във всеки
един от изследваните случаи политически натиск
от страна на местното управление, често подсилен от сериозни протести, води до прекратяване
на концесионния договор и в резултат на това –
до подобрена услуга.
Най-впечатляващ сред петте примера е
може би Париж – градът, от който произхождат
Veolia и Suez, двете международни компании,
доминиращи световния пазар за водоснабдяване,
а вече и на сметосъбиране и обработване. След
серии от протести и дългогодишни усилия от
страна на няколко активистки групи, Париж не
подновява договорите си с тези две компании
и си връща контрола върху водоснабдяването.
Това е един от най-мащабните примери за репунисипализация в света и като такъв началото
му е съпроводено от някои неуредици. Още в
първата година след прекратяването на договорите с Veolia и Suez обаче, Париж отчита спестявания от 35 милиона евро от водния сектор,
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а тогавашният кмет обявява 8-процентово
понижаване на цената на водата.
Париж е и един от примерите, които в момента са може би най-необходими у дома. Сред
очевидните причини са някои общи фигури като
Veolia, която е фактор не само във Франция, но и
в България, където държи концесията на софийското водоснабдяване. Случаят Париж показва
и необходимостта от дългосрочно планиране и
гражданска активност: преди окончателното
решение да не подновят договора, местните
власти, заедно с други политически активни
организации, прекарват почти 10 години в преговори, планиране и опити да се предвидят всички
възможни изходи от ситуацията.
Този сборник е изключително ценен в контекста на настоящата водна криза в България
именно поради акцента ѝ върху гражданските
политически процеси, съпровождащи дебатите
за различните начини на управление на водоснабдяването. Както пишат Розалина Бабуркова и Георги Медаров в увода към българското
издание (публикувано малко след голямата протестна вълна от 2013 г.): „Трябва да се мисли за
разработване на нови механизми за гражданско
участие и ефективен демократичен контрол не
само над предприятието, а и върху общината“.
Казано другояче, настоящите протестни вълни са добро начало, но е необходим политически
процес, който да трансформира енергията им
в дълготраен политически механизъм.
Българският увод към книгата може да бъде
свален тук; същият линк може да бъде използван
за поръчка на българския превод. Оригиналното
издание може да бъде свалено безплатно тук.
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„Future Histories of Water“
Andrea Ballestero
Книгата на Андреа Байестеро използва теоретичните апарати на антропологията и STS
(science and technology studies, изследвания на науката и технологията), за да анализира начините,
по които политици, бюрократи и други административни лица създават правни категории
за управлението на водата. Един от основните
въпроси, които интересуват хората, изследвани от Байестеро, е дали водата трябва да бъде
регулирана като човешко право, или като стока.
Въпреки че отхвърлят еднозначен отговор на
този въпрос, тези хора винаги избират едната
или другата опция, за да могат да се впишат в
рамките на съществуващите правни и политически процеси, които имат определени изисквания – формални или не – към използваните
категории.
Основна част от анализа, който Байестеро
предлага, са четири технолегални устройства
(technolegal devices) – формула, списък, индекс и
пакт, които са използвани, за да се утвърдят
легалните категории, през които да бъде управлявана водата. Първите три от тези устройства са развити от политици в Коста Рика, а
последното – от активисти в Бразилия. Това,
което обединява четирите, е тяхната роля в
изграждането на бъдещето (futuring) и установяването на принципите за управление на водата.
Проследявайки историята и ефектите на
тези устройства, Байестеро отхвърля тяхната
предполагаема неутралност и доказва политическата им роля, както и противоречията, кои-
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то са заложени в тях и които могат да бъдат
използвани за съпротива срещу политиките,
които тези устройства прокарват.
Оригиналният текст на „Future Histories of
Water“ е публикуван от Duke University Press под
договор за свободен достъп (open access). Безплатен pdf може да бъде свален тук.

„Cultivating the Nile“
Jessica Barnes
В книгата си „Cultivating the Nile“ Джесика Барнс
предлага етнографско изследване на начините,
по които водата на Нил се управлява по пътя ѝ
от Асуанския язовир до малките частни ферми,
разположени в и около делтата. Основен акцент
в книгата е и преустройството на администрацията, отговорна за регулирането на водоснабдяването, както и ролята на новосъздадените
неправителствени организации (НПО), натоварени със задачата да сведат реформата до
местното население и да обучат фермерите в
бюрократичния език на новите реформи. Част
от изследването обръща внимание и на начините, по които частните земеделци нарушават
официалните правила и закони, за да си осигурят
нелегален достъп до вода във времена на суша.
В противен случай биха загубили реколтата си.
Барнс обаче не заема обвинителната позиция,
споделяна от НПО-тата и министрите. Напротив, проследявайки внимателно решенията,
които се взимат в офисите в Кайро, тя доказва,
че сушата в Египет е продукт не толкова на
географските условия и естествения недостиг,
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а на управлението на водата. Основен аргумент
на тази теза е, че водата се управлява с квоти,
които са съобразени не с естествените микроводоеми, а с административното деление на
страната. Освен това, тези квоти са установени с наредби и други статични правни документи, които не могат да бъдат динамично променяни спрямо конкретни климатични условия.
Един от страничните, но лесни за запомняне
примери, които Барнс посочва, са езерата Тонка.
Ако отворите сателитно изображение на Египет и погледнете на запад от Асуан, ще откриете в пустинята Сахара няколко сини точки –
езерата Тонка. Те постоянно променят обема
си, тъй като източникът им не е естествен
извор, а вода от преливниците на Асуан. Според
данните на Барнс, вместо да изпуснат възможното количество вода, властите предпочитат
да отклонят водата към пустинята, тъй като
по-големите количества биха създали прецедент
и биха накарали фермерите да очакват същите
количества вода отново и отново, дори когато язовирът не може да ги предостави. Тоест,
управленческата логика предпочита да предоставя ниски квоти, които може да доставя всяка година, вместо да отпуска количества вода,
каквито не може да гарантира всеки сезон.
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Филми
„DAMnation“
(реж. Бен Найт и Травис Румел, 2014)
Този документален филм от 2014 г. проследява
историята на язовирите в САЩ и подчертава
екологичните и социални проблеми, до които
водят масовите строежи. Язовирите водят до
промяна в екосистемите навсякъде, но са особено унищожителни в северозападните щати,
където нарушават естествените миграционни пътища на сьомгата и правят невъзможно
съществуването на този вид извън индустриалните ферми. Филмът обръща внимание и
на расизма, вграден в този наглед неутрален
рационален процес – много често плановете за
язовирни стени са променени, за да се избегне
наводняването на градове, обитавани от бели
американци; вместо това, с преместване на
язовирната страна, наводняването се случва
върху индиански резервати, населени места и
исторически и свещени местности.
Освен тези тъмни истории, DAMnation представя и историята на екологичното движение
срещу язовирните стени, което се заражда през
1960-те години. В рамките на 50-те години
между началото на движението и заснемането
на филма, екоактивистите изминават пътя от
рисуването на графити по язовирни стени до
легалното разрушаване на тези стени и възстановяването на екосистеми и речни хабитати.
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„Even the Rain“
(реж. Исиар Боляин, 2010)
Между декември 1999 г. и април 2000 г. жителите на Кочабамба, Боливия и съседни региони
излизат на масови протести срещу току-що
обявената приватизация на водната инфраструктура. Приватизацията и съпровождащите
я законови промени на практика лишават редица
семейства и фермери в по-бедните квартали и
райони от достъп до вода. След масовите протести обаче държавата повторно национализира водоснабдяването и отменя законовите
промени. В световен план това бележи една от
първите победи и един от малкото примери за
ре-национализация.
„Дори и дъждът“ е художествен филм, проследяващ филмов екип, който снима в Кочабамба,
когато избухват протестите. Режисьорът се
замесва в местната политика и през личната
му история проследяваме интересите и конфликтите от протестите и първоначалния
отговор на държавата.

„Последно лято“
(реж. Христо Христов, 1974)
„Последно лято“ на Христо Христов е филмът,
който България предлага като своя кандидатура за най-добър чуждоезичен Оскар през
1974 г. По сценарий на Йордан Радичков, филмът разказва историята на мъж, отказващ да
се изсели от родното си село, което остава
откъснато от света след построяването на
язовирна стена. Водата залива пътя и всички
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роднини и съселяни на мъжа се изнасят към
близкия град.
Филмът не е директно свързан с темите на водната криза, както ги разбираме в
контекста на случващото се в Перник, но за
сметка на това представя жертвите, които
някои насилствено трябва да направят, за да
се осъществят националните хидрополитически планове.
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Климатични
промени
и империализъм:
за пожарите в Амазония
и споразумението между
ЕС и МЕРКОСУР*
Александър Маткович
превод: Неда Генова

* Предходна версия на тази статия е публикувана за първи път на английски език на блог-страницата на Александър Маткович и може да бъде прочетена тук.
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От кризата до споразумението Меркосур

Н

алице са вече много дебати върху следващата глобална
криза.* Що се отнася до глобалната криза на капитализма,
все по-важна става връзката ѝ с климатичните промени
на системно ниво (аутсорсването на производството и на
замърсяването, например, или огромното развитие на монополите
и производството на отпадъци). Но съществува и по-конкретна
връзка между следващата криза и климатичните промени, която,
смятам, все още е обект на много по-малко внимание, отколкото
заслужава: а именно, не-толкова-видимата връзка между пожарите
в Амазония и споразумението между ЕС и Меркосур.** Преди обаче да
можем да оценим отношението между пожарите и споразумението,
имаме нужда от малко контекст.

Контекст
Тук ще твърдя, че най-добрият начин да си създадем представа за
този контекст е разглеждайки самото споразумение и на симптомите
на настоящата криза през призмата на три от реакциите към
кризата от 2008 г. – в САЩ, Китай и ЕС. Ще се фокусирам върху
европейския отговор на кризата от 2008 г.
Един от най-интересните начини за изследване на това как глобалните сили отвърнаха на последната голяма криза от 2008 г. е
чрез подчертаването на асиметриите между ЕС, от една страна, и
САЩ и Китай, от друга. За разлика от САЩ, които успяха да въведат
най-високия фискален стимул в историята на която и да е западна
страна, или Китай, която успя да надскочи дори САЩ със собствените си програми за фискален и кредитен стимул, първоначално
политиките на ЕС бяха насочени към намаляване на държавните и
* Включително от Адам Тууз и Ан Петифър, от марксистките икономисти Майкъл Робъртс и
Джон Смит, а аз писах и говорих за нея през ноември, после през декември 2018 и за трети път
в блога ми тук. – Бел. авт.
** От Mercado Común del Sur, което на испански означава Южноамерикански общ пазар. Меркосур
обозначава междудържавното споразумение в Южна Америка – Бел. пр.
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Графика 1. Износ по страни и региони. Източник: Filippo di Mauro, Katrin
Forster, Ana Lima, The global downturn
and its impact on euro area exports
and competitiveness, Occasional paper
series, No. 119/October 2010, European
Central Bank, с. 8 stories/2018-08-27/
an-ecosocialist-reply-to-a-defender-ofgreen-capitalism/

особено на социалните плащания и към
въведаждането на мерки на остеритет
(за сравнение на трите страни, виж Графика 1).[3]
В резултат на това, ЕС ограничи
вътрешното търсене както на капиталови, така и на потребителски стоки, което удари най-много периферните
страни. Това, от своя страна, намали
вноса на суровини и полуготови продукти. Това беше последвано от спад от
37% на глобалните цени на стоките през
2015 г., който беше спрян единствено
благодарение на китайския кредитен
стимул.* Именно този подход на свиване
е това, по което реакцията на ЕС към
последната криза се различава от тази
на останалите световни сили.

Немската автомобилна индустрия
Що се отнася до автомобилната индустрия: тя не е просто от
първостепенна важност за икономиката на Европейския съюз и за
най-големия ѝ играч – ориентираната към износ Германия, – но и
играе основна роля в международната търговия, от която представлява почти една десета или 8% от световния БВП. Но и тя със
сигурност не е имунизирана срещу спада в глобалното търсене.
Напротив, навсякъде беше силно засегната, а в Европа, и по-специално в Германия, това бе особено силно изразено. Имайки предвид
европейската реакция на кризата, това няма как да ни изненада.
* Същевременно спадът както на европейския внос, така и на глобалните цени на стоките, съвпадна с увеличаването на износа от Китай – оттам и формирането на индустриален свръх-капацитет в Китай. Този китайски свръх-капацитет продължи да избутва надолу цените на стоките
за износ – оттам и „износа“ на дефлационни натиски и извън Китай. Приема се, че този „износ на
дефлация“ е един от най-опасните предвестници на следващата глобална криза. – Бел. авт.

190

Освен това, участта на тази индустрия днес също не е по-добра.
Продажбите на немската автомобилна промишленост (Дамлер
[Мерцедес], Фолксваген, БМВ, Опел и пр.) са спаднали в третото и
четвъртото тримесечие на миналата година, което предизвика
спекулация за това дали самата Германия не е на прага на рецесия.
Иронично, индустрията вече бе разклатена след печално известния скандал „Дизелгейт“, който излезе наяве за първи път през септември 2015 г. При скандала, който бе концентриран върху Фолксваген, се разкриха огромни фалшификации на данни за емисии. Това
доведе до милиарди евро глоби и компенсации, криминални процеси
срещу висши служители и масивни щети на репутацията на компанията, но в крайна сметка не причини особени щети на индустрията. Историята продължи да бъде за рекордни продажби, рекордни
маржове и рекордни печалби, тласкани преди всичко от силното
китайско търсене.
Както вече споменах, това „силно китайско търсене“ се провали
през 2018 г., а набъбващата търговска война между САЩ и Китай
не помогна за възстановяването. Сега единственото, което реалистично може да помогне на търсенето, е, както може да си представим, значително увеличаване на износа от ЕС към други пазари.
И именно това се случи, благодарение на споразумението между ЕС
и Меркосур. Не е изненадващо, че автомобилната индустрия е една
от основните, които са благоприятствани от набързо подписаното споразумение.

Споразумението*
В случай че се чудите за какво е самото споразумение, ето два
откъса от един онлайн портал, както и още една статия по темата: „Сделката между ЕС и четирите страни от Меркусор – Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай – беше обявена късно вечерта
* Споразумението между ЕС и Меркосур не е влязло в сила и не представлява правен текст. Според
правилата на ЕС за сключване на търговски спогодби, споразумението трябва да бъде ратифицирано от всяка една страна-членка, както и от Европейския парламент. Това ще бъде трудна
задача предвид факта, че някои страни като Австрия открито са заявили, че ще наложат вето.
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в петък след две десетилетия периодично прекъсвани преговори.
То има потенциала да създаде най-голямата зона на свободна търговия в света.“ и „Страните от Меркусор поемат ангажимента да
отменят високите тарифи върху автомобили (35%), машини (до
20%) и химикали (до 18%).“
Според представители на Европейската асоциация на автомобилните производители (ЕААП) с това споразумение потенциалът
за растеж на автомобилната индустрия става значителен, както
е цитирано в техен доклад:
„Меркосур е пазар с приблизително 270 милиона души, в който са били
продадени 3.3 милиона нови коли миналата година. ЕС е изнесъл към региона 73 000 коли през 2018 г., което е 2.2% от общия пазар. В сравнение
с това, около 234 000 коли са били внесени от други страни – или почти
8% от пазарния дял.“
По думите на Главния секретар на ЕААП Ерик Йонерт: „При наличие
на правилните условия, има реален потенциал за растеж на автомобилната индустрия на Европейския съюз с оглед на мащабите на
пазара на Меркосур – както що се отнася до населението, така и
спрямо БВП“. Също така, според спогодбата автомобилните компании в ЕС ще разполагат с допълнителната възможност да кандидатстват за договори с правителствата в Латинска Америка
при същите условия като местните компании. В това отношение
те са получили още по-добри условия, отколкото щяха да имат при
TTIP, което не им даваше такава възможност. Интересно е да се
отбележи, че и TTIP, и споразумението Меркосур са под надзора на
един и същи човек, Сесилия Малмстрьом – Европейския комисар за
търговия от 2014 г., а облагите и от двете спогодби също отидоха в същите групи, включително групата на БМВ, която е част от
Европейската кръгла маса на индустриалците, една от структурите, които лобираха и за TTIP.
За сведение, в самия ЕС всеки голям немски автомобилен производител има редица лобисти:
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Също така най-големият от тях, БМВ, реално е плащал на всички
основни парламентарни партии в Германия (освен на лявата Die Linke*):

Източници и на двете таблици: немския сайт “Lobbypedia”
(Превод: A.M./Н.Г.)

* Левицата (нем.) – Бел. прев.
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Да не забравяме, че БМВ също скандално потъпкаха правото да
стачкуват на работниците, членуващи в най-големия немски профсъюз IG Metall, преди последната „голяма коалиция“ между партията
на Ангела Меркел, CDU, и SPD през март 2018 г. Така че те разполагаха със средствата да влияят както на собственото си правителство, така и на ЕС и на работническите синдикати у дома. По
този начин автомобилната индустрия имаше и оръжие, и мишена.
Имаше и силни причини да „натисне спусъка“: падащите продажби.
Важността на тази автомобилна индустрия е най-сетне потвърдена от факта, че споразумението Меркосур бе сключено дори за
сметка на самите немски фермери, които бяха печално известни
с протекциите си в Европа, а сега се боят от това, че ще загубят
при конкуренция от Латинска Америка. Немските фермери вече
са единствените, които нямат ограничения за фертилизирането,
което ги прави по-ефикасни в сравнение с останалия ЕС. Тъй като
това води до по-високо замърсяване на подпочвените води, това
накара Environmental Action Germany да даде правителството под съд,
след като Европейският съюз вече беше завел дело срещу Германия
заради неуспеха ѝ в почистването на нитрата от подпочвените
води в страната. Предимството, на което немските фермери са
свикнали, сега може да бъде загубено за сметка на вноса на по-евтини стоки от страни от Меркосур като Аржентина или Бразилия.
При всички случаи спогодбата се появи точно навреме: въпреки
факта, че бе подготвяна в продължение на две десетилетия, сегашният ѝ завършек предоставя толкова нужния шанс за спасяване
на боледуващата немска автомобилна индустрия, компенсирайки
падащите продажби с увеличение на износа – точно предмета на
споразумението Меркосур (член §1).

Амазон(ите)
От другата страна на спогодбата, ключовата индустрия, която
Бразилия ще либерализира за износ, е именно фермерството и селското стопанство, а ключовите играчи и тук съвсем не са незна-
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чителни. Онези, които споделяха играта на думи, превърнала се в
лозунг „грешният Амазон гори“*, сигурно ще намерят за интересен
факта, че двамата най-големи институционални инвеститори в
Amazon.com, Vanguard и BlackRock, са сред най-големите инвеститори в производството на соя и говедовъдството в Амазония**. С
две думи, компанията Амазон разрушава амазонската гора. Но залогът тук не се ограничава само до Amazon срещу Амазония. Според
репортаж от Ана Лапе в изданието The Atlantic:
„едва малка част от глобалните финансови компании са печелили от тези
износи. Световните гиганти в селскостопанския бизнес Archer Daniels
Midland (ADM) и Bunge доминират пазара на търговия със соя в Бразилия.
Главните собственици на дялове в тях включват Vanguard, State Farm,
BlackRock, State Street и T. Rowe Price. Заедно, тези фирми, извършващи
финансови операции, притежават повече от $9 милиарда инвестиции в
двете компании. Частната компания със седалище в САЩ Cargill, както
и Louis Dreyfus (със седалище в Нидерландия) са още две компании, които
доминират световната търговия със зърно. Що се отнася до банките-кредитори на тези гиганти в аграрния бизнес, пет от тях си споделят лъвския дял: BNP Paribas, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America
и Citigroup. Според Amazon Watch всяка от тези банки е давала кредити,
възлизащи на повече от един милиард долара“.“
А какво е значението на печалбите им? Според същата статия:
„Според Лесовъдното училище към Йейлския университет, развъждането на едър рогат добитък допринася за 80% от разрушаването на тропическата гора в Бразилия. Както пазарът на соя расте, така расте и
търсенето за земя, върху която да се сади стоката – още един ключов
двигател на обезлесяването.“

* The wrong Amazon is burning – на английски каламбурът се дължи на еднаквото изписване на
Амазония, или пояса от екваториални гори разположен около реката Амазонка в Южна Америка,
и името на мултинационалната компания Amazon. – Бел. прев.
** Благодаря на приятеля ми Томислав Мадек, че насочи вниманието ми към това. Може да следите работата му тук.
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Ролята на Бразилия в обезлесяването на Амазония (60% от която е в нейната юрисдикция) е проблем, датиращ още от 1970-те
години и е воден именно от производството на говеждо месо и
соя. Скоростта и размерът на обезлесяването зависят от редица
фактори като правоприлагането, състоянието на споменатите
индустрии, международния натиск и т.н.
От юни (или само месец преди подписването на споразумението между ЕС и Меркосур) до август 2019 г. обаче е имало над 7,625
докладвани пожара само в Амазония. Макар че част от тях са „нормални“, заради практиките на сеч и палене от фермерите, в сравнение с това през 2013 г. е имало 1,809 докладвани пожара за същия
сезон. Именно това увеличение (отвъд обичайното вариране) доведе до реакция на международната общност към обезлесяването на
Амазония.
Тази международна медийна активност е в противовес на пасивността на Болсонаро* в страната му: той не само че не отговори на
проблема с пожарите и отхвърли финансирането от G7 за борба с тях,
но и според репортаж на Reuters е орязал финансирането за борба и
контрол върху пожарите преди пика през август. Според вътрешна информация, събрана от опозиционната партия PSOL и впоследствие споделена с Reuters, откакто Болсонаро е встъпил във власт
на 1 януари 2019 г., бюджетът на Ibama, или Бразилския институт
за околната среда и възобновяемите природни ресурси, е намалял с
25% в контекста на затягане на коланите, въведено навсякъде от
правителството. Сред бюджетните съкращения: финансирането на
превенцията и контрола над горските пожари е орязано с 23%.
Според друг репортаж, публикуван от Newsweek, Болсонаро е
„изкормил“ и FUNAI – агенцията, отговорна за предпазването на
почти едномилионното коренно население в страната – голяма
част от което зависи от Амазония, за да живее. И, най-накрая, Болсонаро обяви, че правителството няма да позволи на вътрешното
министерство да изпрати четиридесет души да се борят с огъня,
и беше цитиран просто да признава, че „Хаосът настъпи“.
* Жаир Болсонаро, президент на Бразилия от началото на 2019 г., застъпващ силно консервативни и
десни позиции. – Бел. прев.
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Огън и икономика
През август 2019 г. в медиите изтекоха серия Powerpoint презентации, изготвени от бразилското правителство. Благодарение на
това знаем, че през август редица правителствени лица са обсъждали „изграждането на мост над реката Амазонка в гр. Обидос и на
хидроелектрическа инсталация в Оришимина, както и удължаването на магистралата BR-163 по границата със Суринам.“ „В презентацията, която изтече към democraciaAbierta, се твърди, че силно
правителствено присъствие в региона на Амазония е важно, за да
се предотврати прокарването на проекти за опазването на околната среда.“
За да оправдае това „присъствие на правителството“ (с което
да предотврати предполагаемата заплаха над суверенитета на
Бразилия в региона), Жаир Болсонаро нападна „западните неправителствени организации“ и ги обвини в това, че са предизвикали
пожарите, без да назове нито една от тях. Този отговор бе обмислен и целенасочен, а според изтеклите документи е бил и предварително планиран. Дългата история на заглушаване на бразилските
екологични активисти е забравена, поради почти пълното фокусиране върху фигурата на Болсонаро от страна на западните медии.
Неговите политики обаче не са нови, ами продължение на тези на
неговите предшественици.
Причината за днешната ескалация
може и да не е очевидна на пръв поглед.
Но дори и за пълните скептици нещата бързо се изясняват, при положение
че се вземе предвид увеличилото се
търсене на бразилско говеждо месо и
соя – ключови фактори за икономиката на страната, в които, както описах по-горе, американските компании
правят големи инвестиции и които
трябва да бъдат разглеждани в светМудният растеж на бразилската икономика
през последните две години. Източник: BBC.
лината на все по-близките отношения
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между Тръмп и Болсонаро. Ако бъде сключена нова спогодба за износ,
това може да бъде от решаващо значение: увеличаващото се търсене в сектора може да помогне за накланянето на баланса в полза на
бразилската икономика и да ѝ помогне да избегне мудното възстановяване след двугодишната рецесия от 2015-2016 г. (вж. таблицата
горе). Така че изгледите за увеличаване на търсенето от европейския
пазар идват като благословия за бразилската икономика.
В основата си споразумението с ЕС дава на Болсонаро втора причина за светкавичната му война срещу Амазония – макар че в споразумението всъщност има член за борба срещу обезлесяването,
както и клауза за спазване на Парижкото споразумение за климата
от 2015 г. Иронията е, че дава всички причини на Болсонаро бързо
да „разчисти“ гората, преди да подпише най-голямото търговско
споразумение в кариерата си – без да трябва да плаща глоби, ако го
наруши след това.
В заключение, предпазвайки немската автомобилна индустрия от
предстоящата рецесия и мудно развиващата се бразилска икономика
от предходната, споразумението Меркосур спасява два основни сектора в две от най-големите страни, подписали го. Тези страни са и
двете най-големи икономики на съответните континенти. В този
смисъл, завършекът на двудесетилетната спогодба е предпоставен
от опита да се избегне следващата глобална криза и от двете страни
на уравнението и, в крайна, подтиква Болсонаро да използва земята.
Според мен това е един правдоподобен начин за ситуиране на
споразумението между ЕС и Меркосур в контекста на предстоящата глобална криза.

Империализъм и климатични промени
Въпреки важността им, медиите не обръщат достатъчно внимание
на действителните и глобални производствени отношения, които
са наситили света, дори при дискусии за „глобализацията“. Вместо
това се обсъждат търговски споразумения или пък последиците от
кризите едва след настъпването им. Ползването на подизпълни-
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телски компании в производството, споменато и в началото, обаче
влияе върху изместването на замърсяването към регионите, където се извършва това производство, а различните и често огромни
транснационални корпорации печелят от това изместване. Макар
че около 80% от глобалната търговия бе отнесена към международни производствени мрежи на транснационални корпорации през
2013 г. и въпреки че тези корпорации често тласкат както инвестициите, така и сделките, този контекст често не се взима предвид. Това обуславя способността ни за действие, често сериозно
възпрепятствайки я, защото причината за проблема – а именно,
капиталистическата икономика зад него – често се пропуска.
Затова и мисля, че онези, които смятат, че самият ЕС може да спре
споразумението, грешат. Това важи и за Diem25, който бе основан от
бившия финансов министър на Гърция Варуфакис и философа Сречко
Хорват и който инициира петиция, искаща от ЕС да „спре свободната търговия с Бразилия“. Но не може просто да умоляваме един международен съюз с 27 страни-членки да „спре“ – сякаш Европейският
съюз, заедно с цялата армада съперничещи си компании, не е горещо
заинтересован именно от това споразумение. Вземете и последния
доклад на МВФ по темата: ще видите изобилие от предложения, които не поставят под въпрос господстващата система на употреба
на подизпълнителски фирми за производството, ами по-скоро имат
намерение да адресират климатичните промени чрез зелени облигации,
игри с цените и подобни*. Тук няма да навлизам в подробности, но ако
не се постави акцент върху глобалните производствени отношения,
изключително важната връзка между климатичните промени и империализма ще остане невидима. А необходимостта от видимостта
ѝ произхожда от факта, че тази връзка отново и отново се оказва
именно това, което тласка във все по-лоша посока климатичните ни
проблеми, и то необезпокоявано. Ако искаме да ги решим, изобличаването на тази връзка става все по-спешно**.

* За критика на този подход, виж този текст на икономиста Майкъл Робъртс.
** За допълнително разглеждане на тези отношения, съчетано със занимание с критиките на икономическия растеж, вж. критиката ми върху позициите на бившия икономист от Световната
банка и баща на екологичната икономика Херман Дали.
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Горските пожари,
видени от космоса.
Източник: NASA.
NB.: Тази статия говори за обявяването на „сделка“, което може и
да е объркващо, тъй като, технически погледнато, не става дума
за сделка, ами за споразумение. Официалната сделка все още трябва
да бъде разписана и представена на парламентарните представители в ЕС и скептичните държави.
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милиона души, или 10% от световното население, ще бъдат принудени да напуснат домовете си поради повишаването на нивото на
океаните до 2100 г. според прогнозите на Междуправителствената експертна група на ООН по изменението на климата [1].
С всяка нова публикация, с всеки нов доклад, тези прогнозни числа
неизменно се повишават. Наистина, откакто свят светува, хората са се преселвали, за да се пригодят към промените в околната среда, но климатичните промени изострят факторите, принуждаващи хората да напускат домовете си. Все повече хора са
и ще бъдат принудени да емигрират, за да се адаптират към тях,
поради което въпросът за свободата на придвижване като средство за адаптация към климатичните промени се поставя все поостро. Тук предлагаме обзор по темата.

С цел да привлече общественото внимание към все по-масовия характер
на миграцията, предизвикана от климатичните промени, Оксфам води
кампания с миниатюрни бежански лагери в няколко европейски столици.
Снимка: Oxfam International (CC BY-NC-ND 2.0)
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За какво говорим?
Екологичната миграция приема невероятно разнообразни форми - временна миграция, напр. след природно бедствие [2], сезонна миграция
[3], както и постоянна миграция, когато поради опустошената околна среда някои територии стават необитаеми… Хората мигрират
в собствените си страни или извън границите им. Тези миграции се
предприемат с надеждата за завръщане или без нея [4], но могат да
бъдат и предварително планирани от страна на отделни държави,
както при планираното презаселване на мигранти в Азия и Тихоокеанския басейн. На практика бедствията предизвикват най-често
преселване в неотдалечени региони от собствената страна. Хората, които прекосяват държавните граници, го правят основно в
съседни страни от същата географска зона, защото преселването струва пари, още повече, когато е в чужбина. Емиграцията не
е достъпна за всички, защото изисква да притежаваш значителен
икономически, социален и политически капитал [5]. Така най-бедните и най-засегнатите имат най-малко възможност да емигрират,
а оттам и по-малък набор от варианти да се устроят на сигурно
място и да започнат нов живот. Друг пример за несправедливост на
глобално равнище е фактът, че богатите страни, които са най-големите производители на парникови газове и в най-голяма степен
отговорни за изменението на климата, разполагат с най-солидната
инфраструктура за преодоляването му и затова населението им е
засегнато в най-малка степен от тези миграции.
Констатацията е безапелационна: днес климатичните бежанци
са все повече. В кратък видео материал на Националния институт
по аудиовизия се припомня, че “терминът екологични бежанци се
появява едва през 1985 г. в доклад на ООН”. Там те са дефинирани
така: “хора, принудени да напуснат временно или постоянно мястото, където живеят, поради срив в околната среда, причинен
от природно бедствие или от човека, който е застрашил живота им или сериозно е засегнал условията им на живот”. Въпреки
това, както подчертава международното сдружение Grdr MigrationCitoyenneté-Développement, все още няма официално международно
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определение за преселенията, свързани с околната среда. Макар че
причините за миграция са многобройни, екологичните преселения
се дължат на предизвикани от човека поражения на околната среда
(замърсяване, ерозия на крайбрежните територии, промишлени аварии, суши, отнемане на обработваеми земи и т.н.) и/или природни
бедствия. Изменението на климата действа като мултипликатор
на заплахите като увеличава миграцията в световен план. Докладът Beyond Borders (Отвъд границите) на Фондацията за екологична
справедливост [6] описва връзката между климатичните промени,
миграциите и конфликтите.

Всички примери доказват, че населенията
с най-малка вина понасят най-тежките
последици
“Добре организираната миграция може да бъде положителна стратегия за оцеляване на хората, засегнати от изменението на климата и околната среда”: такъв е 5-ят факт за миграцията и околната
среда, посочен в кратък видео материал от Международната организация по миграция (МОМ) за световния ден на околната среда за
2019 г. Друг факт е, че “развиващите се страни и малките островни
държави са сред най-уязвимите от изменението на климата”. Можем
да очакваме масови потоци климатични бежанци: от Субсахарска
Африка, но и от Югоизточна Азия, която ще стане необитаема в
края на века, ако затоплянето на климата продължи със същия темп.
Това се отнася за цялата планета - климатичните промени не щадят
никого и никъде. Но, както потвърждават многобройни доклади и
тематични изследвания [7], каквито и да са причините или регионите в света, най-засегнати са бедните, както и народите, които са
най-малко отговорни за изменението на климата.
Показателно в това отношение е положението на коренните
народи, които са силно засегнати навсякъде по света, от Арктика
през Амазония до Андите, от Тихоокеанските острови до териториите на полярния Север. В доклад от 2016 г. са обобщени заключе-
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нията на изследователски трудове върху въздействието на климатичните промени върху суверенитета, културата, здравето и
икономиката на американските индиански племена в Аляска и други
коренни общности в Съединените щати. Според канадската изследователка Олга Флягина те са забравените в борбата с изменението на климата. Например инуитите може да станат следващите
климатични мигранти. Освен това правата на коренните населения
биват потъпквани, а териториите им - опустошавани в името
на усилията климатичните промени да бъдат забавени; земите на
коренното население се отчуждават за производство на биогорива или се заливат при строителството на водноелектрически
електроцентрали на големи язовири. Примери: язовирът Бакун в

Мъж развява знамето на австралийските аборигени по време на блокада на
пътищата в въгледобивния басейн Адани. Снимка: John Englart (CC BY-SA 2.0)
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Малайзия, който поради заливането на 700 км2 земи предизвика експулсирането на 10 000 местни жители, сред които много пунани,
полуномадско племе от ловци и събирачи. Друг пример е язовирът
Бело Монте в Бразилия, който заплашва хиляди местни жители.
Повишаването на нивото на океаните засяга вече островите в
южната част на Тихия океан - Фиджи, Самоа, Тувалу и Вануату, както
и много други съседни островни страни. Климатичната миграция
буди все по-голяма тревога в Бангладеш, където стотици хиляди
хора са изправени пред невъзможния избор да живеят по бреговете, заливани от морето, или в бидонвили. Кризата с климатичните бежанци тлее във Виетнам в устието на Меконг вследствие на
загубата на средства за прехрана, на периоди на суша, на ерозията
на крайбрежието.
Сушата оказва въздействие и върху вътрешните миграции в
Нигер и кара сомалийците да бягат към Етиопия поради слабите
реколти и измирането на добитъка, които процеси засилват рисковете за сигурността. За хиляди мигранти от Централна Америка
климатичните промени са като невидим двигател, радикално променящ продоволствената сигурност в региона.
Друг пример е Камбоджа, където климатичните бежанци се превръщат в съвременни роби във фабриките за тухли: няколко десетки
хиляди мъже и жени земеделци, принудени да напуснат оризищата
си, са наемани във фабриките за тухли, които експлоатират работната сила на възрастни и деца, попаднали в дългово робство.
Примерите не липсват. В доклада си, озаглавен “Прогонени от
домовете си поради климатичните промени: как да отговорим на
растящия риск от миграция?”, организацията Oxfam доказва с конкретни примери от Бангладеш, Кирибати, Етиопия, островите в
пролива Торес и др., че последствията от изменението на климата
са разпределени крайно неравно, тъй като засягат много по-тежко
най-бедните части от население, чиито парникови емисии са толкова нищожни, че почти невъзможно да бъдат отчетени.
Изследователят Жан-Пол Вандерлинден потвърждава това по
отношение на урагана Дориан: „Най-уязвими към климатичните
промени са най-бедните, хората, които имат най-малък достъп до
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структурите на властта, т.е. маргиналните общности, малцинствата, хората, които поначало са уязвими“. Бедното население
може да се окаже хванато в клопка. Наистина, миграцията често е
просто наличен вариант за „привилегирования“, докато за хората,
които не притежават обществено положение или финансов капитал, могат да се окажат в непоносимо или най-малкото в рисково
положение в развиващите се страни.
Ето защо Филип Алстон, специален докладчик на ООН по въпросите на крайната бедност и правата на човека, твърди, че правата
на човека може да не просъществуват, и бие тревога за риска от
„климатичен апартейд“, „сценарий, при който богатите плащат, за
да избягат от затоплянето, глада и конфликтите, а останалите
са оставени да страдат“.

Съществува ли международна правна закрила?
Неразрешени правни въпроси
Въпреки взаимовръзката между миграцията и климатичните изменения на околната среда, закрилата на хората, прогонени от родните
им места, си остава проблем, защото те не се считат за бежанци по
смисъла на Женевската конвенция [8], а това поражда правен вакуум, който ги лишава от всякаква защита. Така милиони климатични
бежанци очакват да получат подобен статус, тъй като правата и
правният им статут на са доизяснени. Кратко видео обяснява как
те са забравени от международното право. Разграничението между
бежанци и мигранти, въведено в международното право след края
на Втората световна война [9], е отживяло времето си. То не взима предвид околната среда като мотив за миграция, а разликата
между икономическа и политическа миграция остава изкуствена,
защото мотивите за миграция съжителстват и взаимно си влияят.
Нашият правен режим, както и миграционните ни политики, са в
пълно несъответствие със съвременните миграционни реалности.
Всъщност напълно основателно е да се използва терминът „климатични мигранти“, защото според изследователя Франсоа Жемен
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отказът от него е равностоен на отказ от идеята, че климатичните промени са форма на преследване срещу най-уязвимите и че
предизвиканата от климата миграция е не само екологичен, а и
същински политически проблем.

(Не)отчитане на климатичните бежанци при
международните преговори за климата
Появата на образа на климатичния бежанец дължи много на активността на екологичните неправителствени организации (НПО).
Изследователката Силви Олитро анализира еволюцията на речта след
конференцията в Стокхолм през 1972 г. Фигурата на климатичния
бежанец се превръща в символ по време на конференцията в Копенхаген през декември 2009 г. благодарение на платформата „Климатичен ултиматум“, която обединява НПО, борещи се за защита на
околната среда, на човешките права и на хуманитарните действия.
Уви, железният закон на международните преговори предоставя
правото за вземане на решение на държавите и след петнадесетата
конференция на страните (COP) министрите и правителствените
ръководители избягват да повдигат въпроса. С всяка следваща конференция климатичните бежанци остават вечните забравени.
Въпреки това преди провеждането на COP22 [10], в декларация,
направена в края на семинара „Миграции и климатични промени“,
сдружения на имигранти в Европа и сдружения на гражданското
общество, като подчертават факта, че климатичните промени и
промените на околната среда са станали първия фактор за принудително изселване на хора, потвърждават искането за климатична
справедливост и, въпреки че търсенето на защита за „климатичните бежанци“ да повдига методологични и теоретични въпроси,
за международно правно признаване и защита [11].
И все пак равносметката на COP24 е безапелационна: нищо не
е постигнато по иновативните механизми за финансиране, като
например таксата върху добива на изкопаеми горива, което би могло да позволи финансиране на разходите за материални и морални
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На плакат по време на шествие за климата в САЩ пише: „Действайте СЕГА,
или всички ще бъдем климатични бежанци“ - Снимка: Ted Eytan (CC BY-SA 2.0)

щети; нищо не е постигнато и по отношение на задължителния
правен инструмент в полза на климатичните преселници; и още
по-лошо, загубите и щетите чисто и просто са премахнати от
решенията на COP24 (а те са разводнени с мерки за адаптация). По
същия начин шумният провал на конференцията през декември 2019 г.
в Мадрид, COP 25, само потвърждава, че „решението е в борбата,
не в конференциите“!
Залозите на екологичната миграция в преговорите на ООН по
въпросите на климата обаче са политически, както напомни Ибрахим Мбамоко на срещата „контра Г-7“ в Биариц пред август 2019 г.:
принципът на правото на развитие, залог на хоризонталната
политика, налага намирането на решения, основаващи сe на климатичната справедливост. Тези решения трябва следователно да
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включват и демократичните, социални, екологични и финансови
измерения (тези за покриване на разходите по приема и настаняването на преселените хора, както и разходите за отстраняване
на материалните щети, нанесени от бедствията). В рамките на
Международния механизъм за загубите и щетите от Варшава [12]
се противопоставят две позиции: тази на НПО, на развиващите се
страни и на малките островни държави, които искат да се прилага
принципът „замърсителят плаща“, и тази на членовете на т.нар.
umbrella group от индустриални държави извън Европейския съюз
(Беларус, Казахстан, Русия, Украйна, Австралия, Канада, Исландия,
Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Съединените щати, Израел), които отхвърлят принципа „замърсителят плаща“ и се застъпват за
принципа на „общата, но диференцирана отговорност“ - формулировка, предполагаща размиване на отговорностите, т.е. всъщност
облекчаване на отговорността на индустриалните държави, което
представлява дипломатически компромис, а не принципно решение,
основаващо се на климатичната справедливост.

Свободата на придвижване и на заселване:
въпрос на екологична и климатична
справедливост
Последиците от климатичните промени ще бъдат (и са вече) много по-многобройни и разрушителни в страните от Юга, най-малко
отговорни за тези промени. При липсата на международно правно
споразумение по въпроса за признаването на статуса им и за защитата им, има ли спасителен пояс за „климатичните бежанци”? Има
няколко опита за конкретен отговор. Например, Инициативата
Нансен* от 2012 след Конференцията в Нансен върху климатичните

* Инициативата Нансен има за цел да създаде консенсус относно програма за защита, за да отговори на нуждите на изселените хора в други държави заради природни катастрофи, причинени
или не от климатичните промени. Тази програма за защита включва три основни фази: създаването на превантивни мерки, ефикасна защита и подкрепа по време на миграцията и преход към
устойчиви решения след катастрофа.
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промени и изселванията последва серия двустранни споразумения
относно визите за климатични бежанци. В този смисъл, Бразилия
дава хуманитарни визи на хаитяни след земетресението от 2010 г.
или още, някои караибски държави сключиха споразумения, даващи
на хората, изселили се заради екологични катастрофи, право на
достъп в други островни държави.
За да бъде смекчена климатичната несправедливост, идеята за екологичен дълг започва да придобива по-пълен. Тя почива
върху три точки: екологичен дълг към бъдещите поколения; дълг
към планетата; дълг на Севера към Юга, защото „развитието“ на
северните държави нямаше да бъде възможно без продължилото
векове заграбване на природните и човешки ресурси на южните
страни по време на колонизацията и търговията с роби. Понятието може да бъде дефинирано по следния начин: „дългът, натрупан от индустриализираните държави към народите от Юга, с
плячкосването на техните ресурси, нанесените екологични щети
и използването на околната среда за депониране на отпадъци
като парниковите газове“.
Климатът е в някакъв смисъл един забравен дълг, символизиращ
векове на опустошително господство на Севера над Юга и по-общо
на богатите над бедните. А идеята за климатичен дълг, който е
част от екологичния дълг, е преди всичко скрито оръжие за установяване на равенство в международен мащаб. Що се отнася до
климатичните изселвания, „отговорността трябва да се търси у
страните, чиито емисии са довели до преобразяването на териториите от които идват хората. Става въпрос за „миграционен дълг“:
необходимата сериозност пред нея изисква на мигрантите да бъде
дадено правото да се придвижват и да се настаняват в държавите,
отговорни за тяхната миграция“, т.е. свободата на движение и
заселване. Това защитава еколожката Суджата Бираван: тя предлага действителна миграция към държавите, изхвърлили най-много
парникови газове, на основата на техните исторически задължения.
И в някакъв смисъл това е нова версия на принципа „замърсителят
плаща“: отговорните държави трябва да приютят бежанците в
съответствие със замърсяването, което предизвикват.
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По въпроса за репарациите за екологичния (и исторически) дълг
някои представители на южните страни се обръщат срещу индустриализираните държави в рамките на международните дискусии
за климата. Отвъд компенсациите и в рамките на една нефинансова
визия за репарациите, едно от техните искания е признаването на
правата на климатичните бежанци.
За Франсоа Жемен, тъй като „климатичните промени са вид насилие, което ние, Западните страни, упражняваме над най-уязвимите“,
различните форми на климатична несправедливост - поколенческа,
географска и социална - изискват три възможни отговора: „създаване
на резервен фонд за бъдещите поколения, подкрепа на механизмите
за адаптиране на най-засегнатите региони и осигуряване на възможности за миграция и преселване на притиснатите в ъгъла населения“.
В условията на засилваща се и все по-често принудителна миграция
вследствие на климатичните промени, най-рационалното и най-прагматично решение е просто да се отворят границите, защото това
увеличава едновременно свободата и сигурността.

Гражданските мобилизации
Застрашените от климатичните промени населения призовават големия бизнес и държавите-замърсителки да поемат отговорността за
действията си, разрушаващи природата. Подобни действия предприемат например активистите от островите в Тихия океан, The
Pacific Climate Warriors (Тихоокеанските климатични борци). Те осъждат
ефектите на австралийската индустрия за изкопаеми горива върху
климатичните промени, засягащи множество острови в Тихия океан.
За да подсили исканията си за конвенция за климатичните бежанци,
кампанията на Фондацията за екологична справедливост настоява
за необходимостта от основаваща се на права екологична защита за
тези бежанци: неотменимите права на живот и сигурност, потребностите от първа необходимост като правото на адекватна прехрана, вода, жилище, здраве и хигиенни условия, както и гражданските и
политически права и всички икономически, социални и културни права.
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Окупация на улица в Лондон от колектива Extinction Rebellion с искане за спешни мерки за борба с климатичните промени. Снимка Александър Савин

Накратко, става въпрос да се защити правото на безусловен прием
на мигрантите, както изискват през 2013 г. членове учредители
на Организацията за универсално гражданство. Призната от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., свободата на
придвижване и заселване на хората следва да служи като хоризонт за
създаването и провеждането на миграционни политики в световен
мащаб. Това право е мото на движенията на нелегални мигранти
и солидарните организации, като например мрежата Des Ponts Pas
Des Murs („Морета, не стени“), за която климатичните миграции са
въпрос на миграционна и климатична справедливост, който трябва
да бъде поставян от позицията на международната солидарност.
Тази свобода на придвижване се заявява като човешко право и право
на социална справедливост по отношение на климатичните промени: едновременно хуманитарно решение (адаптация) и репарация
за климатичния дълг (загуба и щети).
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Да бъдат чути и възмездени жертвите, това е смисълът на
„Споразумението на народите“, заключителната декларация на
„Световната конференция на народите за климатичните промени
и правата на майката Земя“, завършила на 22 април 2010 г. в Кочабамба в Боливия. Страните, подписали споразумението, настояват
също основните виновници за климатичната криза да платят дълга за адаптация, свързан с последиците на климатичните промени
за развиващите се държави, като им предоставят средствата за
предотвратяване, ограничаване и покриване на щетите, произтичащи от прекомерните им емисии. Декларацията завършва с искане
за създаването на Международен съд за климатична и екологична
справедливост, който да съди и санкционира нарушенията на правата на мигрантите, бежанците и изселените в държавите им по
произход, в транзитните или приемните държави.
Създадени и поддържани от гражданското общество, вече
съществуват независими международни съдилища: Постоянният
съд на народите за нарушенията на човешките права на мигрантите и бежанците*, чиято последна сесия от май 2018 г. беше посветена на човешките права, фракинга и климатичните промени;
Международният съд по експулсирането срещу насилственото
експулсиране по света, който организира деветата си сесия във
форум, паралелен на COP 25, от 3 до 5 декември 2019 г., за да покаже
лицата на жертвите, да посочи виновните и да предложи решения.
Ако се пренесем на правна територия, около 2005 г. първите
съдебни искове за климата идват от коренните народи. След победата на екологичната НПО Urgenda срещу Нидерландия през юни
2015 г., исковете се увеличават навсякъде по света.** Заведени са
* Постоянният съд на народите е създаден през 1979 г. , взимайки като основна рамка Декларацията на правата на народите от Алжир. Това е съд на общественото мнение, който действа
независимо от държавите и отговаря на молбите на общностите и народите, чиито права са
нарушени. https://intercoll.net/Presentation-864
** Това дело обединява жалбите на 886 нидерланци, засегнати от последиците на климатичните
промени и по-конкретно от рисковете от наводнение. Urgenda печели на първа инстанция на 24
юни 2015 г., че правителството има задължението да намали националните емисии на парникови
газове с поне 25% през 2020 г. спрямо нивото от 1990 г. Това решение е потвърдено от апелативния съд на 9 октомври 2018 г. (Казусът не е приключен: Нидерландия е сезирала Върховния
съд, чието решение е висящо.)
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над 900 дела срещу държави или многонационални компании. Други дела могат да бъдат заведени срещу Световната банка и други
международни финансови институции, отговорни за нарушаване
правата на човека, социалните права и екологичните права, след
като решение на Върховния съд в САЩ постави под въпрос неоспоримия имунитет на Световната банка.
Разбира се, съдебните дела не са достатъчни сами по себе си - те
изискват ангажираността на гражданското общество по целия свят.
Призиви като „климатична справедливост“, „социална справедливост“, „сменете системата, не климата“ станаха лайтмотиви на
мобилизациите за климата от повече от 10 години. А те апелират
за необходимостта от обединение на различните борби. Ето защо
някои климатични активисти призовават да застанем в подкрепа
до бежанците и до хората, солидарни с бежанците и мигрантите.
Това са солидарности и борби, които трябва да развием и засилим,
за да включат в себе си и миграционната справедливост.
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Климатичната миграция
изисква социална, миграционна и
климатична справедливост Þ
[1] Groupe International d’Expert·es sur le
Climat : site web
Международна експертна група за
климата
[2] А именно геофизичните катастрофи
(вулканични изригвания, земетресения,
приливни вълни, цунами) и климатичните
катастрофи (наводнения, свлачища,
ураганни бури, циклони).
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[3] Терминът „сезонна миграция“
препраща към стратегиите за адаптация,
свързани със сезоните, например,
преселване на овчари, временни миграции
към градовете в периоди на мусони в
Бангладеш, Тайланд, Виетнам, миграция
за комфорт (търсене на слънце и по-мек
климат) и др.
[4] Временни или по-продължителни в
случай на евакуации при катастрофи.
[5] Източник: Атлас на природните
миграции (http://www.ritimo.fr/opac_css/
index.php?lvl=notice_display&id=70229) cf.
https://www.liberation.fr/debats/2016/08/29/
francois-gemenne-le-motif-environnementaldes-migrations-n-est-pas-pris-encompte_1475313
[6] Фондацията за екологична
справедливост
[7] Виж публикациите на Центъра за
следене на вътрешното изселване IDMC
или например Lineamientos regionales en
materia de protección y asistencia a personas
desplazadas a través de fronteras y migrantes
en países afectados por desastres de origen
natural. Университетът на Ньошател е
създал CliMig, библиографска база данни,
включващ публикации и тематични
изследвания с фокус върху екологичната
миграция.
[8] „Статутът на бежанец, дефиниран в
международното право от Женевската
конвенция от 28 юли 1951 г. относно
статута на бежанците и лицата без
гражданство, за жалост не се прилага за
климатичните бежанци, които напълно
отсъстват на срещите на високо
равнище по въпросите на климата и
по международно право. Влошената
околна среда все още не се смята за
легитимна причина за напускане на своята
територия и все още не дава основание за
мерки за правна защита.”
[9] Вж, по-горната бележка.
[10] В Маракеш, от 7 до 18 ноември 2016 г.
[11] Вж. напр. пледоарията на

Международния център за сравнително
екологично право (CIDCE) и Carre Geo
& Environnement по време на COP 24 за
климатичните промени: Климатичната
миграция: невидимата миграция
[12] Рамка в Конвенцията за климата,
където се обсъждат проблемите на
климатичната миграция; мисията ѝ и да
„съдейства за изпълнението на мерки,
целящи да поправят загубите и щетите
от въздействието на климатичните
промени.“
[13] Инициативата Нансен има за цел да
се постигне консенсус по програма за
защита, за да се отговори на нуждите
на хората, преселили се в друга държава
вследствие на природно бедствие,
предизвикано или не от изменението
на климата. Тази програма за защита
се стреми да покрие три основни фази:
разработване на превантивни мерки,
ефикасна защита и подпомагане по време
на миграцията и преход към трайни
решения след бедствие.
[14] Постоянния трибунал на народите
(TPP) е създаден през 1979 г. с оправна

точка Алжирската декларация на правата
на народите. TPP е трибунал за оценки,
действащ независимо от отделните
държави и откликващ на исковете на
общностни и народи с нарушени права;
вж.https://intercoll.net/Presentation-864
[15] Този юридически колективен акт
събира исковете на 886 нидерландци,
върху които промените на климата
са оказали отрицателни въздействия,
особено повишен риск от наводнения.
На 24 юни 2015 г., Urgenda извоюва на
първа инстанция съдебно определение,
че правителството има задължението
да намали националните емисии на
парникови газове до 2020 г. най-малко с
25% в сравнение с нивото от 1990. Това
решение беше потвърдено в апелативния
съд на 9 октомври 2018 г. (Делото все още
не е приключило: нидерландската държава
се обърна към Върховния съд, чието
решение все още се очаква.) - [Бел. ред.:
На 20 декември 2019 г. нидерландският
Върховен съд потвърди решението на
апелативния, по този начин окончателно
приключвайки делото в полза на Urgenda.]
[16] Според RFI
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