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Истанбулската конвенция или защо социално-политическият обрат е неминуем

Пет дни г-жа Дуня Миятович – комисар по правата на човека към Съвета на Европа обхождаше като спахия своето ленно владение, което ние, по инерцията на някакъв
туземен ативизъм, продължаваме да наричаме Отечество, Родина, и представете си –
дори България, държавата, която и в химна си дори приемаме за Земен Рай. Та ходи,
къде ходи, г-жа Миятович през миналата седмица, среща се с когото се среща, и накрая,
за да ни покаже що са туй човешки права и свободи, за които бе дошла да ни проверява,
така ни налая, че не само овцете, но и овцекрадците от двете страни на Балкана
разбраха, че комисарите от Съвета на Европа могат да ръмжат по-внушително и от
спахийските, и от каракачанските пазачи на раята. Някои даже си плюха в пазвата и си
казаха: „Тази да не ти е в къщата! Да видиш, брате, какво е туй невъздържана досада,
гьонсурат, нежели език на омразата.“ Вярно, не прикрита,

но затова пък от сърце.

„Как тъй още не сте ретифицирали Истанбулската конвенция!“ - гневеше се г-жа Дуня
пред депутати от Правната комисия и от Комисията по вероизповедание. Те пък от своя
страна разказват как чинно са се позовали на Решение на Конституционния съд, на
Становище на Светия синод, ама – отнюд! Г-жа Дуня, повтаряла, че дори на срещата си
с министъра на правосъдието Даниел Кирилов, била подчертала своята твърда
убеденост, че „Истанбулската конвенция и Стратегията за закрила на детето се
интепретират погрешно у нас и трябва да се подложат на нов дебат.“
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И че било немислимо да останат само като част от българските закони. Ама
Конституционен съд, ама Светия синод, упорствали плахо участниците в срещата, при
което съвсем по комисарски г-жа Миятович ги срязала: „Нали църквата е отделена от
държавата, какво се меси в делата й!?“

„Имах чувството, споделя депутат с по-слаби нерви, че ей сега ще разкопчее дървения
кубур на маузера. Направо ми притъмня. Да речеш - декори, аксесоари, а то никакви!
Няма кожени тужурки, няма революционна романтика, но съвсем по Айзенщайн,
буквално ни строи на палубата...“

„Щом не приемате Истанбулската конвенция значи в България не може да влезе и
GREVIO!“. „Един от нашите, продължава депутатът свидетел, - нали таен меломан,
който някога бил гледал „Оптимистична трагедия“ на Всеволод Вишневски, дори си
помислил, че GREVIO е име на някакъв кораб, нарушил Конвенцията „Монтрьо“ и
бродещ из Черно море, с надежда да открие обещаната от премиера Борисов не база, а
„Фиксаторна точка“. „Не е кораб, казвам му, това са много комисарки събрани на едно
място“. „Ама такива като Дуня ли?, пита той и все не схваща разликата между
броненосеца „Потьомкин“, GREVIO и новата постановка на българския политически
театър – който ще наречем

„Неоптимистична трагедия“.

Неоптимистична ли? Ами, да!...

1. „Правителството трябва да засили усилията си в борбата срещу речта на омразата,
която е обичайна в България днес, особено срещу ромите, ЛГБТИ хората и други
малцинства“, вели госпожа Миятович. Тя дори не счита за необходимо да поясни
акронима ЛГБТИ, но ние, с цел джендърно ограмотяване на публиката ще поясним, че
това са началните букви на думите означаващи всички лесбийски, гей, бисексуални,
трансджендър и интерсексуални хора, към които г-жа комисарят смята, че има
„засилена връждебност“. Към тях тя прибавя естествено и защитниците на човешките
права, и особено активистите на ЛГБТИ. Не спомена поименно г-н Красимир Кънев
например, или „самоподдържащите се групи“ в „Билитис“, „Глас“ и „Действие“ – все
обиталища и работилници на лявата резба в България. Но затова пък бе категорична:

2/9

ОПТИМИЗЪМ ЗА ЕДНА НЕОПТИМИСТИЧНА ТРАГЕДИЯ
Автор: Минчо МИНЧЕВ

2. „Публичните дебати, заяви тя, започнали преди няколко години около
ратифицирането на Истанбулската конвенция, разпространяват дезинформация и
потвърждават вековните стериотипи за ролята на половете в обществото.“ И още нещо,
което съвсем не е маловажно – г-жа Миятович изтъкна, „че този рецидив се
разпростира и по отношение на Стратегията за детето и Закона за социалните услуги.“.

Казват че дяволът винаги е в подробностите. И се налага да питаме: кое е онова, което
докарва до бяс г-жа Миятович? Та тя без малко да скъса синджира на някакви там,
макар и условни представи за приличие и въздържаност. Човек не трябва да има 7
пръста чело, за да се досети, че на първо четене това са „вековните стериотипи на
ролята на половете в обществото.“ Ще се върнем към въпроса, но трябва да признаем,
че на това място тя много умело обвърза този проблем със Закона за социалните
услуги, и със Стратегията за детето. Г-жа Миятович уточни, че „това са проблеми от
същия порядък“, и добави че не иска и да чуе дори, че „законодателството ни било
обезпечено напълно спрямо изискванията на Конвенцията относно т.нар. домашно
насилие над жени или деца“.

Напразно са й били посочвани Наказателния кодекс, закони, сътворени далеч преди
1989 година. Г-жа Дуня била непреклонна.

Каква ли може да е причината за това?

- питаха се един друг депутатите от двете комисии. Те може би и да се досещаха, макар
да не го изричаха на глас, но ние ще го напишем:. водещ мотив в ИК въобще не е идеята
за защита на жените и децата от „психическо и физическо насилие“. Нито пък
свободните и освободени ЛГБТИ елементи от работилниците за лява резба. Частично
отговорът трябва да се търси в сувереността на националното законодателство, която,
според комисар Миятович и нейният патронат, е недопустима, може би защото е родена
от свободната воля на суверена, на основание върховния закон на държавата ни –
Конституцията, която я охранява. И макар на Конституцията да й е наложено да
признава върховенството на т.нар. международно право, тя все още има достатъчна
суверенност да бди за националния интерес и да охранява обичаи, ценности и
традиции, които ни отличават като народ, като нация и държавност, несъкрушена от
никакви вековни присъствия на завоеватели и поробители.

За читателя е може би непонятен целият този натиск заради една Конвенция, която на
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всичко отгоре има пожелателен характер, и която дори когато е ратифицирана,
прогласява, че съответните държави могат да се отеглят доброволно от нея и от
нейното изпълнение. Трябва просто да уверим читателите на този текст, че става
въпрос за лицемерие, за приспиване чрез демократични лакърдии бдителността на
аборигените, които не искат да кълват на гола кука.

GREVIO – групата яхнала метлите

Преди десетина дни Европейският парламент с мнозинство от 500 гласа призова
страните-членки нератифицирали документа да го направят. България е сред тях. С
нея са още Хърватия, Великобритания, Полша, Унгария, Словения, Гърция..., които
също като нас не признават новия „Акт на вярата“. Вярно, на хоризонта все още не се
вижда димът на пламтящите клади на новата инквизиция, но нейният корпус за бързо
реагиране вече е съставен. Би било крайно наивно да си мислим, че в едно такова
добродетелно дело може да се мине без участието на мегаспекуланта Джордж Сорос.
Засега ще кажем, че в зондеркомандата GREVIO, Сорос е крупен акционер, държи цели
30% от активите. Това – официално. Колко са обаче „приобщените“, „склонените“, да не
кажа купените, съпричастни към групата, яхнали метлите, за които се тревожи г-жа
Дуня Миятович, предстои да уточнява дневният ред на живота. Но и от пръв поглед се
вижда, че на командата GREVIO е осигурен имунитет и пълномощия, на които би
завидил всеки сатрап от Навуходоносор до наши дни. А това означава, че GREVIO е
най-важният ключ от портата, за която ни уверяват, че откривала пътя към един
прекрасен свят. Ние обаче, може би защото сме се парени, вече се понаучихме и да
духаме, пък и се досещаме какво има зад нея.

Светият синод на Българската православна църква

вече алармира Народното събрание, че Законът за социалните услуги създава
възможност и предпоставки за „социално инженерство, което може да доведе до пълна
подмяна на отношенията между родители и деца“. Светите отци са разтревожени, че от
очертаващите се възможнсти за „незаконна и ненаказуема намеса на чиновници и
НПО-та в семейното огнище, може да се достигне до разрушаване на семейството, до
увеличаване на броя на социалните сираци при живи родители, до опустошени детски
съдби“.

Никога не сме поставяли под съмнение мъдростта на Богохранимата Българска
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православна църква, но с това Становище на Светия синод духовните архипастири на
народа препотвърдиха своята грижа и отговорност за неговите бъднини, за неговата
праотческа вяра и призоваха за опазването на националните исторически български
традиции. Благодарим им, защото посочиха ясно на властите, че т.нар. нови семейни
политики са израз на нечестивия „поход за институционална поквара на децата на
България“ и назоваха ясно какво се крие „зад лукавата аритметика – колкото повече
права на детето, толкова по-малко права за родителите“. Българското семейство,
посочват светите отци, цитирайки Свети Йоан Златоуст, е „малка домашна църква“ и
ние имаме правото да заявяваме и отстояваме вековното християнско разбиране за
човека като Божие творение, като „образ и подобие“ на всеблагия Творец – Бога. И,
продължават своето праведно слово архипастирите, „имаме правото, но и
задължението да настояваме, чрез законодателството, българското семейство да бъде
защитено от държавата, а нашите деца да не бъдат поставени в зависимо състояние,
чрез „професионални майки“, „институционални мащехи“ и други сурогатни форми на
майчинството.“

На тази мъдрост и загриженост на Светия Синод, под благата воля и напътствията на
Негово светейшество Неофит, властта отговори с бърза и неясна смяна на министъра
на Министерството на труда и социалните грижи. Така и не стана ясно бившият
министър Бисер Петков, при когото на 22 март т.г бяха приети законите за „новите
семейни политики“, дали се е възпротивил например на пълномощията на летящата
команда GREVIO или е сменен, заради някаква обективна неефективност. Така или
иначе тайната е между папките на министър-председателя. На мястото на Петков вече
застана

г-жа Деница Сачева и Воланд, за която отнапред е известно, че няма джендърско
начинание, което тя да не може да прокара.

Г-жа министершата веднага се обяви „за отлагане с половин година на Закона за
социалните услуги“, за иницииране на нов обществен дебат, в който, както се разбра,
„отстъпление нямало да има“. Ще се разяснява и ще се убеждават онези, които не са
били наясно с добродетелните идеи, заложени в Истанбулската конвенция, Стратегията
за детето и Закона за социалните услуги!

Известна с радикални отстъпления от основни български позиции по време на всички
постове, които е заемала в образованието и здравеопазването, както и с лесната смяна
на позициите си от критик и отрицател на управлението на ГЕРБ до
заместник-министър, а сега вече и министър в правителството на ГЕРБ, г-жа Деница
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Сачева има репутацията на най-безпрекословната изпълнителка на всяка заповед и
всяко щение на Брюксел. В този смисъл тя е на същото мнение по въпроси и начинания,
за които отговаря и се гневи г-жа Дуня Миятович. И макар да не са известни някакви
преки контакти с фондацията на „благодетеля Сорос“, която безчинства вече години из
Българско, въобще не остава и капка съмнение, че разбиранията на г-жа Сачева, са в
пълно идейно съзвучие по отношение на джендър-идеологията, и че ако има български
щат при онези, от GREVIO, „възседналите метлите“ като Марселин Науди, Биляна
Бранкович и албанката Ирис Луараси, тя би го заела и би усилила зондеркомандата, за
която един депутат си мислеше, че е име на кораб нарушил конвенцията „Монтрьо“.

Вече станаха известни някои нейни деяния, които бяха причина за мощен родителски
гняв през 2018 г. Воланд, героят на най-добрия роман на ХХ век „Майсторът и
Маргарита“ от Михаил Булгаков, би счел за напълно умесно да ги обяви на знаменития
Бал на Сатаната: „една джендърна анкета сред 9-годишни ученици, организирана от
нашата фондация „Джендър образование“ - ние сме очаровани; „половият“ въпросник
за 9-годишните, задействан след отлагането на Истанбулската конвенция – ние сме
възхитени!; нова джендърска анкета в българските училища - е наша велика радост;
изхвърлянето на уроци и цели теми от учебниците по история на България – прекрасно,
удивително; отпадането на термина „турско робство“ и заместването му с „османско
присъствие“ – ние сме възхитени отново. Аплаузи за нея, която винаги излизаше суха и
успя дори да натопи собствения си министър! – очарователно, удивително, прекрасно!...

Дотук обаче с Воланд, с неговия несвършващ Бал и с подвизите на г-жа Сачева.
Предстоят и нови подвизи в „Неоптимистичната трагедия“ на българския ден. Чрез
дейността на Деница Сачева от тук нататък можем с увереност да прогнозираме, че
могат да бъдат уточнявани всички „Пунта мари“ на министър-председателя; като чрез
лакмус може да бъде проявявана истината за поети негови ангажименти, за които се
досещаме, но които той иначе отрича. Сиреч – можем ясно да се ориентираме какви
ветрове и вихрушки ще ни завеят, когато универсалният ключ на GREVIO легне в
ключалката на главната порта, зад която лежи катраненият път към новия прекрасен
свят.

А сега да се върнем към някои известни неща. В бр. 16 от 16 април т.г. „Нова Зора“
помести на първа страница статията, която ясно показва

къде е заровено кучето за Истанбулската конвенция.
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Авторите – братята Христо и Марин Генчеви - бяха аргументирали своя текст с
информационен и научен апарат от 13 източника, който ние публикувахме. Днес, за
автора на тези редове, остава по-лесната задача - да конспектира фактите, да повтори
някои от тях, за да си отговорим на главния въпрос: Как така, една Конвенция, която
официално има пожелателен характер и в заключителните си разпоредби дори
лицемерно твърди, че тези държави от Европейския съюз, които са я ратифицирали
могат по всяко време да се откажат от нея, генерира невиждана активност на
Парламента и Съвета на Европа, нарочен ангажимент и призив, дори на новия
председател на Комисията г-жа Урсула фон дер Лайен, Конвенция, която игнорира
авторитети като Конституцията на Република България и Конституционния съд; която
дезавоаира комисари като г-жа Дуня Миятович и драгия нам председател на ПЕС
Сергей Станишев; една Конвенция, която вместо да внася успокоение, радост и
хармония, с показните си „добродетели и високохуманни цели и принципи, за които ни
агитират, събужда недоверие и страхове с мъртвото вълнение на въпроси без отговор?

Но нали е казано, че

написаното остава, а думите отлитат

(Позволявам си да призова читателите на „Нова Зора“ да се върнат отново към
статията „Новата грижа на Сорос“), публикувана в брой 16 от тази година. Някъде в
началото написах, че такова добродетелно дело е немислимо без участието на
мегаспекуланта Джордж Сорос. Сега ще се аргументирам защо.

На 23 май 2017 г. Държавният департамент на САЩ в контекста на непримиримата
борба на президента на САЩ Доналд Тръмп с американската „дълбока държава“
премахна всяко финансиране на организации от типа на „Отворено общество“, основани
и действащи въз основа на духа и идеите на неолибералния философ Херберт Маркузе.
Тези организации водят борба за Нов световен ред от името и в името на етнически,
сексуални и други „онеправдани“ малцинства. До тази дата държавният бюджет на
САЩ подкрепяше, а USAID, разпределяше огромната сума от почти 30 млрд долара! По
този начин „добродетелното“ дело на Сорос, осеяло света с НПО-та, грантови
организации и фондации, увяхва без финансиране. „В тази критична ситуация само
мощно финансиране от икономически гигант - пишат братя Генчеви – може да гарантира
продължаване на „високохуманната дейност“ на „Отворено общество“. И старият
хитрец, който подобно на Остап Бендер знае 400, сравнително честни начина да вземе
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едни пари, мобилизира спешно отхранваните и придвижвани към важни и най-важни
позиции нахлебници от партии и т.нар. НПО-та, всички до един наемни борци за Нов
световен ред, а според Сорос – за един „отворен“ свят.

И точно тук е мястото на Истанбулската конвенция. Присъединяването на Европейския
съюз към Истанбулската конвенция открива пътя за експроприацията на едни

140 млрд евро годишно,

които биха заместили липсващото финансиране на САЩ. Но времето, когато това трябва
да се случи е сега, когато предстои да бъде приета многогодишната бюджетна рамка на
ЕС за периода от 2021-2027 г. Заради това е неистовото ръмжене и лай на спахийските
домашни любимци и комисарските кърсърдарски забежки.

Ситуацията обяснява много неща. На първо място стават прозрачни подновените атаки
на ляволибералните сили на „дълбоката държава“ срещу президента Тръмп, чрез
подготвения от тях импийчмънт.

На второ място е внезапната тревога и безсъние, което обхваща дериватите и кадрите
на Новия световен ред, отхранвани от „Отворено общество“ навсякъде по света.

В национален план - за целия туземен политически елит, продукт на технологията на
мегаспекуланта, се открива шахтата към канализацията на историята, защото този елит
е съставен от назначенци на „дълбоката държава“, срещу която води борба за
бъдещето на света Доналд Тръмп. Същото се отнася и за всички в Европа, за които
атестатите „активист на Отворено общество“ ще означават неизтриваемия белег на
корумпираност и търговия с влияние.

В този смисъл социално-политическият обрат е неминуем. И светът би трябвало да се
надява на блестяща победа на президента Тръмп, защото след нея мирът би бил
по-дълговечен, а надеждата за нормалност по-реална и по-близка.
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