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Народът трябва да знае за действията на Народния съд и след това за лагерите.
Не спирайте да разказвате за миналото си.

С тези думи премиерът Бойко Борисов се обърна към жертвите на комунизма по
време на откриването на втория редовен конгрес на Съюза на репресираните от
комунистическия режим, провел се днес в столицата.

Борисов призова хората да разказват какво е било, как им е било забранявано да учат и
са били преследвани от комунистите. „Децата на същите тези хора доскоро управляваха,
аз не правя сметка да им се дам”,
коментира
Борисов.

„Да дадат хора на прасетата да ги ядат в Скравена и други лагери е нормално за тази
партия", коментира Борисов, имайки предвид БКП.

„Миналата година мен ме осъдиха комунистите да платя глоба затова, че ги репресирам,
че ги обиждам", разказа Борисов и добави: „Наглостта им е безкрайна".

По думите му същата тази партия не се свени да си прави 45-ти, 46-ти конгрес, това
означава, че тя приема този период.

"Вече 22 години от промените, независимо, че върнаха държавата 45 години назад, те
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продължават да се държат, не само, че нищо не се е случило, а сякаш сме им длъжни", д
опълни още той.

Според него нищо не се е променило, щом 22 години след идването на демократичните
промени Берлин, Лондон, Рим, Токио продължават да се управляват от посланици от
бившата Държавна сигурност. .
"Съжалявам, че тези, които са си заплюли дясното пространство, сиреч демократичното,
най-антикомунистическото, ги няма сред вас", каза още той. Той имаше предвид
лидерите на ДСБ и СДС Иван Костов и Мартин Димитров. На конгреса присъства
бившия президент Петър Стоянов.
Той отбеляза, че България е първата източноевропейска страна, попаднала под
окупацията на Съветската армия, в която е имала организирана съпротива. „България
даде толкова жертви, колкото нито една друга източноевропейска страна не даде",
допълни Стоянов.
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