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Сайтът desebg.com публикува изказването на Методи Андреев, народен представител
от ГЕРБ, направено по време на дискусията
„Знание за миналото – памет за бъдещето”,
която се проведе в понеделник (14 март 2016 г.) в Европейския парламент в Брюксел,
организирана от евродепутата Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ) и посветена на
необходимостта от изучаването на тоталитарните режими на ХХ – фашизма,
националсоциализма и комунизма в училище.

В България не е лесно човек да се занимава с наследството на комунизма. Ние, група
депутати, дясноцентристкото ядро от ГЕРБ и РБ се опитваме да променяме нещата, но
много години са изпуснати. Дълго време за такава промяна не е имало политическа
воля. В началото на прехода имаше вълна от емоция, желание комунизмът да си отиде.

Аз съм от това поколение българи, на които младостта им мина по митингите и
площадите. Само че тази емоция не беше канализирана в политика за образование.
Политика за изтриване на комунистическия манталитет, който беше генетично вкаран в
поделения българи. Всички ние носим в себе си малко или много известна доза
комунизъм в този лош смисъл, в който ние влагаме за онова време.

С властта на парите и с помощта на Русия се иска да се изтрие паметта за
комунизма
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Никой през тези 26 години не помогна на хората, които можеха да дадат една правилна
оценка на това време, да получат ясна политическа подкрепа. Винаги имаше едно „но”.
Това „но” винаги объркваше нещата.

26 години след промените е действително странно да се занимаваме с тези проблеми,
които другите държави решиха в началото на прехода от комунизъм към демокрация и
това е една от причините тези страни да са постигнали повече от нас.

Ние въобще говорим за неуспеха на преход в България. Това се дължи и на факта, че
не успяхме да приемем прехода от икономическа страна – да окрупним колкото се може
повече от онова, което ни завеща комунизма. Вместо това с властта на парите и с
подкрепата на една чужда сила в североизточна посока, Русия, сега се върви към
изтриване на паметта за онова време. И така да приключим прехода.

Ако всички хора в България оценят своето членство в ЕС

Това е грозната истина, която наблюдаваме в нашата страна. Ако всички хора в
България оценят своето членство в Европейския съюз и приемат ценностната му
система, към която ние сами се стремяхме, сега в парламента нямаше да има този
конфуз, който се наблюдава особено в ляво, които да оспорват текстове, които те като
членове на ЕС да са вносители.

Не мога да разбера как 26 години след промените и когато през 2000 г. е приет закон, с
който комунистическият режим е обявен за престъпен и сегашният парламент прие
текстове, с които ясно каза, че няма давност за престъпленията на комунизма да се
намери главен прокурор на съвременна европейска държава, който да атакува в
Конституционния съд тези текстове с искане за обявяване на тяхната
противоконституционност?!

Представете си други главни прокурори в Европа да отказват справедливост за
престъпленията на комунистическия режим
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Представете си в каква действителност живеем? Покажете ми един главен прокурор от
в някоя бивша социалистическа държава, който да се занимава с подобни неща днес?

Въпросът с давността не е чисто юридически, а дълбоко морален за нереализирана
справедливост. Защото е ясно, че след 26 години справедливостта вече е относително
понятие и тя по-скоро е обединително понятие. И за това не може да намерим
консенсус. С искането на Сотир Цацаров държавното обвинение казва: В България не
може да има справедливост за престъпленията на комунизма.

Нали правото е наука. И ако то е наука неговите принципи са еднакви, особено за
държавите-членки на ЕС. Тогава как в Румъния през август 2015 г. румънският съд на
първа инстанция осъди Александру Висинеску, който в периода 1955-1963 е бил
комендант в комунистическия лагер Ръмнику Сърат, на 20 години затвор и глоба от 300
000 евро за причинени щети на неговите жертви.

И аз питам в Румъния това се случва, а в България ние не може да получим консенсус
по въпроса, че комунистическия режим е престъпен.

Нека маските да паднат

Ние продължахме нашите законодателни дейности като български депутати. Внесохме
законопроект, който инкриминира лицата, проповядващи не само фашистка идеология,
но и националсоциалистическа и комунистическа идеологии – чл. 108 от Наказателния
закон.

Нека маските да паднат. Ако ние действително сме парламент на Европа, не би
трябвало да има проблем с приемането. Не е нормално по този текст от НК, по който са
осъдени хиляди български граждани като противници на комунистическия режим с
обвинения за „фашистки прояви”, не е нормално в съвременния НК на България да
продължава да съществува този текст без да е допълнено, че същата наказателно
отговорност носят и лицата, които проповядват националсоциалистическа или
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комунистическа пропаганда и да се отчитат новите обществено-политически реалности.

И Европейският парламент, и българското Народно събрание са ратифицирали
съответните резолюции, които казват, че между националсоциализма и комунизма няма
разлика – и двата режима са с тоталитарен характер.

Както е инкриминирано проповядването на фашизъм, така трябва да бъде
инкриминирано и проповядването на националсоциализъм и комунизъм, защото именно
в такива смутни времена, когато европейските ценности са поставени на изпитание ние
трябва да извлечем най-сериозната поука от историята, а именно, че точно в такива
времена се раждат тези човеконенавистни идеологии и добиват реални измерения. Ние
трябва да се учим от тази история.

Министър Кунева пое ангажимент този път изучаването на комунизма да се случи

Не на последно място, ние, група депутати от ГЕРБ и РБ, заедно с историка проф.
Евелина Келбечева, инициирахме две петиции за изучаването на тоталитарните режими
на ХХ век, към които се присъедини президента Росен Плевнелиев.

Миналата седмица направихме среща с министъра на образованието и науката Меглена
Кунева и тя пое ангажимент, че този път това ще се случи. Това трябва да се превърне
в една система на образование, която да преобърне представата на младите хора за
онова тежко време, които ние преди 26 години пратихме в историята, но се оказа, че не
е точно така.

Затова ние ще продължим да инициираме и други законодателни инициативи, които ще
покажат на хората, кои са европейци и кои са хора от комунистическото минало.
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