ВРЕМЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ!
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
НА 48-ия КОНГРЕС НА БСП
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
Тази година отбелязваме 25 години от преобразуването на БСП в партия
на демократичния социализъм. Отбелязваме четвърт век от почти 125-годишна
история. БСП днес е пред историческо предизвикателство да направи своите
поуки и да очертае национална и лява перспектива за България.
Най-тежката диагноза за неолибералния преход са: обществен упадък,
ширеща се бедност и липса на справедливост. Въпреки постигнатите свободи,
реалната власт е зависима от олигархични кръгове и външни фактори.
България отстъпи десетки позиции и загуби мястото си сред развитите
страни. Преходът за България е неуспешен. Той не изведе страната на повисоко ниво в социално-икономическото развитие.
Членството в ЕС откри нови възможности за развитие, но осем години
по-късно България остава най-бедната страна в ЕС. За 25 години България
загуби икономически и човешки потенциал. Огромни групи от населението
преживяха социална декласация. Обществените сфери се комерсиализираха.
Духовността е в упадък. Трайно се наложиха сивата икономика, монополите,
корупционните практики, политическите и икономическите връзки и зависимости, конфликтът на интереси и злоупотребата с власт. Зейна дълбока пропаст
между гражданите и властта.
Хората са гневни от крайната несправедливост и драстичните
неравенства между бедни и богати. Отвратени са от повсеместната корупция,
сковани са от растящата несигурност. Те са в безизходица и на прага на
отчаянието.
За първи път от десетилетия насам България се намира пред толкова сериозни заплахи. На прага ни се водят военни действия. Ислямският екстремизъм достига до Европа като тероризъм. Острото противопоставяне между
Запада и Русия намира израз във войната на територията на Украйна.
България не трябва да става прифронтова държава и да бъде въвлечена в тези
конфликти. Като не поставяме под въпрос нашето членство в НАТО, не трябва
да допуснем използването на територията на страната за военни цели. За нас
това би означавало повече рискове и заплахи за националната сигурност.
За БСП санкциите против Русия са непродуктивни, а последиците от
контрасанкциите са тежки за България. БСП, чрез своите представители на
национално и европейско ниво, се обявява за тяхната отмяна и за
възстановяването на политическия диалог. Настояваме това да стане позиция
на българското правителство.
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Ние сме категорично против политиката на правителството и президента,
която рискува да въвлече страната във военни действия. На висок глас
заявяваме: „Да на политическото решение! Не на войната!“
БСП – ЛЯВАТА ОПОЗИЦИОННА СИЛА!
В условията на световната финансова и икономическа криза, на
надигащото се социално недоволство БСП обяви курс на радикална промяна,
за демократична и социална България.
Управлението, в което участвахме, в условията на остра конфронтация,
не реализира този курс, въпреки предприетите стабилизационни и социални
мерки. БСП не оправда очакванията на хората и не ги убеди, че представлява
техните интереси. Бяхме наказани за грешките и компромисите с най-тежката
изборна загуба. Във време на радикални движения в Европа, на големи
социални разделения и недоволства, БСП потвърждава, че ще реализира
заявената политика.
Решението ни да останем в опозиция бе обосновано по силата на
отговорността ни пред избирателите. Днес БСП е парламентарната сила, която
се противопоставя на тази власт. Категорични сме да бъдем истинска, силна
опозиция и реална алтернатива на дясното управление. Няма да допуснем
разминаване между обявена и провеждана политика.
Управляващото мнозинство обеща политическа стабилност и реформи.
Вместо това то се стреми да оцелее с псевдореформи, с които задълбочава
неолибералната си политика. Това е правителство на политическата сделка, на
икономическата стагнация и на сервилната външна политика. Управлението не
може да преодолее кризата и да осигури развитие на страната.
Кризата на демокрацията се задълбочава. Руши се доверието на
гражданите в държавата и политиката. Реформите са на думи, а „животът
назаем“ – реален. Влизаме в дългова спирала и гражданите не знаят за какво
задлъжняват. Липсва икономически растеж. Отнемат се важни социални
придобивки. Няма решение на жизненоважни за българина въпроси – работа,
доходи, сигурност, здравеопазване, образование.
БСП – ЛЯВАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ!
Задълбочават се неравенствата между бедни и богати – един процент от
световното население притежава над 50% от световното богатство.
Икономиката се изтощава от спекулативния финансов капитал. Кризата на
еднополюсния свят изостря международните конфликти. Тези процеси
ескалираха натрупаните у нас проблеми. Това изисква от БСП промени –
политически, организационни, поведенчески.
Националните интереси налагат спиране на демографския срив,
опазване на единството на нацията и утвърждаване на единната българска
държава. Ще отстояваме активна политика за българите в чужбина. Ние сме
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както срещу насаждане на етническо и религиозно противопоставяне, така и
против опитите за капсулиране и изключване на цели общности.
Днес е необходимо категорично да защитим националните интереси от
неолибералния финансово-икономически и политически диктат. Не можем да
се примирим с дивия капитализъм и с вредния неолиберален курс на
правителството, когато в Европа недоволството и съпротивата срещу тях
растат. Ние сме срещу разделението в Европа. Ние сме за ЕС, който активно
преодолява икономическите и социалните неравенства. Заедно с партиите от
европейското социалистическо семейство ние се борим за ЕС, който осигурява
устойчива заетост и справедливост. Нашите социалистически ценности ни
задължават да защитаваме националните приоритети на България и да
отстояваме интересите на българските граждани и техните права.
За нас лявата алтернатива изисква активна роля на държавата като
регулатор, собственик и инвеститор. Необходими са значими публични
инвестиции в производството и иновационни програми. Спасителната политика
за България е реиндустриализация и технологична модернизация на страната.
Това е пътят към икономически растеж, устойчива заетост и добри доходи.
Ние сме за активна социална държава. Против сме „затягането на
коланите“ за сметка на работещите, бедните и мизерстващите хора.
Единствено лявата политика защитава интересите на огромното мнозинство от
народа срещу власт, която обслужва няколко процента. Тя е насочена към
ограничаване и изкореняване на големите неравенства, на потискащата
бедност, на високата безработица, на ширещата се неграмотност, на високата
престъпност и корупция. Противопоставяме се на усвояването на публични
средства без резултат. БСП решително ще разкрива тези практики и ще се
бори с тях.
Ние сме за замяна на „плоското“ със справедливото прогресивно
облагане на доходите. Настояваме капиталът преди всичко да изпълнява
законовите си задължения към наемния труд и към бюджета и да проявява
социална отговорност. Ние сме за ефективен контрол върху финансовокредитната и данъчно-осигурителната система.
Здравето и образованието не са стока. Необходима е коренна промяна
на здравната система. Болниците, които ползват обществени средства, да не
получават пари от пациентите. Държавните средства трябва да отиват в
държавните и общинските училища.
Наложително е противодействие срещу контрабандата и монополите.
Настояваме за равностойни условия за българските производители и за
тяхната защита от злоупотребите на търговските вериги. Ние се обявяваме
срещу икономическия дъмпинг в ЕС, който ощетява българските
производители.
Ние сме срещу олигархията, която подменя политическото
представителството във властта. Против сме толерирането на чуждестранния
капитал за сметка на българския.
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Необходимо е да насърчим предприемачеството, да подпомогнем и
развитието на малките и средните предприятия. Длъжни сме да се опрем на
традициите на кооперативното движение в България и да подкрепим
кооперациите. Само с произвеждаща икономика можем да се справим с
безработицата, особено сред най-уязвимите – младежи, жени и етнически
общности.
Ние сме за справедливо разпределение на европейските фондове, без
деление на център и периферия в ЕС, за тяхното ефективно инвестиране в
полза на повече граждани.
България не трябва да допусне сключването на договора за
Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, ако то не осигури
надеждна защита на социалните и икономическите интереси на българските
граждани.
Духовното възраждане изисква мобилизиране на интелектуалния
потенциал на нацията. Само образовани и духовно просветени граждани могат
да съхранят българската културна идентичност, патриотизма и родолюбието.
Те ще възвърнат националното самочувствие и гордост на българина не само
от историята и миналото, но и от настоящето.
Трябва да осигурим равен достъп до българското училище – начално,
средно, висше. Трябва да повишим неговата социална и възпитателна роля.
Наложително е рязко ограничаване на неграмотността. Значително трябва да
увеличим финансирането на образованието, науката и културата.
Инвестициите в знания, изследвания и иновации са задължителни, за да
работят млади хора и специалисти в страната, а не да емигрират. Така ще
подготвим обществото за дигиталното общество.
БСП остава партията на социалистическия идеал, посветила се на
историческото преодоляване на капитализма. Наша основна цел е да защитим
интересите на хората на труда и да осигурим достоен живот за българските
граждани.
Необходимо е укрепване на държавността, съхранение на българската
нация в името на напредъка на България!
Само с решителни действия можем да постигнем промяна в името на
просперираща България.
ВРЕМЕ Е ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ!

(Приета с решение на заседанието
на 48-ия конгрес на БСП
от 5 април 2015 г.)

