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Сайтът Държавна сигурност.com представя разпространения от радио „Дойче веле”
анализ за България на
Клаус Шрамайер, бивш
зам.-посланик на Германия в София, публикуван в списание „Europäische Rundschau”. В
него той коментира проблемите на страната с наследството на комунистическото минало,
Държавна сигурност и агентите на ключови постове във властта и българската
дипломация.

Промените - българско менте

Невъзможно е да се започне начисто по простата причина, че номенклатурните кадри
все още са внедрени по всички етажи на властта и държавните структури, пише
юристът-дипломат и обобщава: "На всички е известно, че промените в България са само
фиктивни." А така нареченият преход логично вече от 20 години тъпче на място.

Според Шрамайер бившите сътрудници на ДС са се предрешили като бизнесмени,
организирали са се в спретнатите редици на престъпни групировки, а през свободното
си време работят като политици, депутати, съдии, прокурори и на други отговорни
позиции, като никак не се интересуват от общото благо. Основната им цел е
забогатяване на гърба на обикновения човек. България като най-бедна членка на ЕС е
и най-тъжното място на света, обобщава Шрамайер. Най-тежкият и дълготраен проблем
той лаконично формулира така: произвол вместо ред.
.
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Престъпността се е сраснала с политиката, а правовата държава е удушена още в
зародиш. Макар и невидима, мрежата на бившите доносници продължава да
функционира безупречно, коментира Шрамайер. Според него участниците в тази мрежа
си разменят постове и услуги и взаимно си пазят гърба. Така юристът обяснява
многобройните неразкрити поръчкови убийства.

В анализа си Клаус Шрамайер задава и въпроса дали българската мафия не е свързана
с Русия и дали организацията, наследила КГБ, не дърпа от разстояние конците в
България. Но който и да дърпа тези конци, прави го много умело, а всичко това е някак
си убягнало на разсеяния Брюксел по време на преговорите за присъединяване на
България към ЕС, обобщава авторът.

Шрамайер упреква Европейската комисия заради пасивността й към инициативата на
България и още пет бивши комунистически държави за подвеждане под наказателна
отговорност за престъпленията, извършени по времето на комунистическата диктатура.
Вместо да подкрепи инициативата, Брюксел изобщо не се ангажира с конкретни
действия, констатира юристът-дипломат.

Двойният морал на управниците

Премиерът Бойко Борисов беше сред най-възмутените, когато Комисията по досиетата
огласи имената на действащи български дипломати, бивши агенти на ДС, припомня
Клаус Шрамайер. Нека се запитаме обаче доколко Борисов е независим политик, като си
припомним миналото му на офицер от МВР и близък до престъпните групировки
телохранител.

България току-що беше отхвърлена като кандидат за членство в Шенгенската зона, с
след скандала с дипломатите-агенти натрупа още черни точки пред ЕС: не само, защото
агентите са възпитаници на съветския КГБ, но и поради двойния морал на управниците,
който лъсна на показ пред целия свят, твърди бившият заместник-посланик на
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Германия в България.

Самият президент Първанов, разобличен като агент Гоце, не намира за нужно нито да
подаде оставка, нито да упражни правомощията си и да освободи компрометираните
дипломати, коментира Шрамайер. А сегашното правителството, при цялото си
възмущение срещу дипломатите-агенти, е назначило осем от действащите посланици,
въпреки известното им минало като агенти на ДС.

Според Шрамайер в България преосмислянето на комунистическото минало попада в
спиралата на едно безкрайно забавяне. Причината: никой не иска да поеме отговорност,
липсват адекватни закони за отваряне на досиетата, а оттам и подведени под
наказателна отговорност и осъдени. Никой не понесе отговорност за издевателствата
по време на т. нар. "възродителен процес", припомня Шрамайер, а това допълнително
обременява и без това обърканото отношение на българите към комунистическото им
минало.
България - полицейска държава?

Според дипломата-юрист, най-тревожната тенденция в България напоследък е
свързана с масовите подслушвания. Бойко Борисов ги представя като превантивни
мерки срещу корупцията по високите етажи, министрите му ръкопляскат и единствено
правосъдната министърка не е съгласна. Шрамайер обаче смята, че е сериозно
застрашена и свободата на словото. А това, предупреждава той, е предпоставка за
възникването на полицейска държава в България.

Обширният анализ на бившия германски заместник-посланик в София Клаус Шрамайер
завършва с въпроса: защо никоя друга държава от бившия соцлагер не се интересува
дали дипломатите й са били агенти на тайните служби? И защо всъщност само
българите трябва да се срамуват?

*Заглавието на „Дойче веле” е „Защо България е най-тъжното място на света”.

3/3

