Становище на ПП Възраждане относно „Национална стратегия на Република България за
приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)“
На сайта на Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане „Проект на
Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите
2021-2030 (НСРБПУР)“. От документът не става ясно кой е авторът, но е посочено, че е
съгласуван със седем министерства.
НСРБПУР се твърди, че е продължение на НСРБИР – същото, но за периода 2012-2020.
Как точно ПУР наследява ИР не става ясно, защото не е направен анализ дали похарчените
ресурси в предишното десетилетие са донесли резултати, доколко и какви. Не е уточнено и какво
налага да се промени името. Очевидно наследство ще са не поуките и опита, а канцелариите и
хората, които се готвят и в следващото десетилетие да си поминуват там.
И в предишното, и в по-предишното „десетилетие на ромското включване“, гласовете на
разума твърдяха, че каруцата е пред коня, че „ромски политики“ ще доведат до сегрегация,
вместо до приобщаване. Резултатите се видяха, ресурсите бяха усвоени, виновни нямаше,
проблемът се задълбочи, сега ни предлагат да сменим името и шоуто да продължи…
С натрапчивото усещане за „вече видяно“ и за въртене в омагьосан кръг, излагаме
критиките към „стратегията“, почти такива, каквито са били и към нейните предшественички.
Становището на Възраждане е, че създаването на НСРБПУР е порочно, осъдително
и укорително!
„Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите“ е
престъпен документ. Той пряко нарушава КОНСТИТУЦИЯТА, която разпорежда: Чл. 4. (1)
Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност,
ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение,
увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на
всякакви други признаци. Това нарушение на Конституцията е особено опасно. Толерирането на
един етнос, за сметка на другите, касае големи групи хора и е рецепта за взривяване на мира в
страната. Това нарушение на Конституцията препраща и към правомерни състави от
Наказателния кодекс, които служителите на седемте министерства, съгласували документа, би
трябвало да познават, или да бъдат запознати с тях чрез процедурите на съдебната система.
Освен противоконституционен, осъдителен, нагнетяващ напрежение в обществото и
подготвящ взривяване на етническия мир и извършване на престъпления против
човечеството, този документ е и порочен и укорителен.

НСРБПУР е порочен документ, защото е написан на новоговор, издържан е в стил на
мултикултуризъм и на политкоректност. Като такъв той не нарича нещата, предметите,
процесите и явленията с истинските им имена, не посочва, а „замита под килима“ истинските
проблеми. В текста думата „права“ се среща 18 пъти, а „задължения“ два пъти, в съчетанието
„права и задължения“. С такъв подход няма вероятност да се посочат правилни решения, а още
по-малко – да се набележат конкретните стъпки по пътя, който трябва да се извърви.
НСРБПУР е укорителен документ, защото:
•
•

•
•
•
•

Не прави анализ на „постигнатото“, по-точно – на причините да се провалят
предишните проекти, въпреки че две трети от текста е посветен на това.
Не стъпва на актуални национални измервания на обсъжданите социални
параметри. Цитираните са отпреди десетилетие, правени са на едро от
международни институции и не може да претендират, че отразяват с достатъчна
точност актуалната обстановка.
В него изобилстват мъгляви фрази и неясни определения, такова е и определението
за „ром“, като главен обект на стратегията.
Липсва конкретика, не са заложени ясни и количествено измерими цели, което
прави следенето на напредъка и отчитането на някакъв резултат – ако такъв има невъзможно.
Не е анализиран и въобще не е споменат криминогенният проблем в тази общност,
въпреки че министерствата на вътрешните работи и на правосъдието са сред
авторите на проекта.
Стоварва върху народа ни поредния непосилен товар от бюрократична и финансова
тежест. Думата финансиране се споменава в текста 15 пъти. Административно
проектът обвързва „хоризонтално“- вероятно това значи „на равна нога“ седем
министерства, ромските НПО-та, всички местни власти, една агенция, задължава
ги да спазват 20 документа на някакви (някои от тях – самопровъзгласили се)
организации в ЕС, изгражда „Системата“ – така се нарича в документа надведомствената институция за събиране на данни, анализ, „мониторинг, оценка
и контрол за изпълнение на Стратегията“.

Възраждане счита, че всяка политика, която дава привилегии на дадена етническа общност
не е приобщаваща, а сегрегираща. Никой няма да напусне гетото – независимо дали в
географския или в културния смисъл на това понятие – ако престоят му там му генерира облаги.
Правилната политика е политиката на равнопоставеност пред закона на всеки български
гражданин, независимо от неговата етническа принадлежност, така както ни повелява
Конституцията. „Проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и
участие на ромите 2021-2030“ трябва да се отхвърли. Тези, които са го писали, трябва да бъдат
съдени, а тези, които не получат присъди – да бъдат уволнени от съответните министерства и
ведомства!
Настоящето правителство на ГЕРБ и т. нар. „патриоти“ няма нито интелектуалния
капацитет, нито моралното право да приема в края на проваления си мандат подобен документ,
дори и ако би бил разумно написан.

Вече две десетилетия системната задкулисна обвързаност на НПО-та с държавните и
местните власти, ерозира българското общество и държава. В този аспект резултатът от
поредната „стратегия“ е очевиден, очакван и няма да е изненада за никого: харчене на милиони,
ако не на милиарди, преливане от пусто в празно, етническо капсулиране, безнаказаност,
неравноправие и привилегии. Тази „стратегия“ за приобщаване не е в интерес и на самите „роми“,
тя ще ги приобщи, но не към прогреса, а към ботуша на местните им дерибеи.

