КОНГРЕС НА „ДВИЖЕНИЕ 21”,
22 ФЕВРУАРИ 2015 Г., ЗАЛА 6, НДК

ДОКЛАД НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА, ЛИДЕР НА ПП „ДВИЖЕНИЕ 21”

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ И ГОСТИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Приветствам Ви с добре дошли на Конгреса на„ДВИЖЕНИЕ 21”.

Това е първият конгрес след участието ни в парламентарните избори,
когатоизбирателите

ни

отредиха

място

извънпарламентарна политическа сила в България.

на

първа

Благодаря Ви, че отделихте от личното си време, за да сте тук.

В своето първо участие в избори„Движение 21” се яви с пълни

листи - 208 кандидати във всички избирателни райони. Независимо,
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че това бяха хора, които се запознаха в хода на кампанията, те бяха
обединени от една полезна и нужна на България идея. В днешните

времена, когато има тотална криза на идеи, криза на посока, нашата

немногобройна политическа партия се опитва да внесе ред в хаоса, да
ангажира

за

подреждането

на

професионално изявени и смели хора.

България

активни,

умни,

Резултатите, които „Движение 21” постигна на изборите, може

би бяха изненада за мнозина. Затова трябва още веднъж да

благодарим на всички, които се включиха в начинанието. Защото те
заложиха в него своята репутация, което е много повече от всичко
друго. На изборите те се бориха, залагайки името си, независимо от

липсата на опит, на структури, на логистика.Така всеки чрез своята
лична репутация създадерепутацията на партията.

Вярвам, че това ще продължи и занапред, защото името на една

партия и нашето лично име е всичко, което имаме в крайна сметка.

Ние сме хора, които искат лично да участват в промяната и сме

доказани в своите области професионалисти. Знаем много добре, че

хората, които имат занаят и професия, са много по-свободни в
решенията си – и по отношение на влизането, и по отношение на
излизането от политиката Това са хора, които могат да носят
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отговорност и ежедневно взимат решения за служителите си, за
фирмите си, за себе си. Това са хора, които не чакат някоя партия да

им даде служба. Този дефект го имат традиционните български
партии.

„Движение 21” е партия преимущестевено на младите хора, на

свободните професии, надребния и средния бизнес в България.

Социологическите данни от парламентарните избори показват, че
62% от всички гласували за „Движение 21“ са хора с висше

образование, а 30% са хората със средно образование. С такъв
интелигентен вот не може да се похвали нито една друга партия.

Нашето разбиране е, че тежестта наследващите години трябва

да бъде изнесена от по-младите генерации. Ние не сме партия, която

разчита на пенсионерите за своя изборен резултат. Отчитаме, че в
много домакинства съжителстват три поколения и най-сигурният

доход са пенсиите на най-старото. Активизирането на по-младите

поколения ще промени и даде възможност за подобряване на живота
на третата възраст. Силната икономика ще доведе до по-добро

здравеопазване и подобряване на доходи на нашите майки и бащи,

дядовци и баби.
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„Движение 21” е партия на хора, които искат България да стане

добро място за живеене, които разбират, че за да се случи това е нужна

радикална промяна. Тя еимператив на времето. От тази промяна

зависи да успеем да постигнем по-добър живот за себе си в

обозримото, а не в далечното бъдеще. Ние сме партия на хора, които

вярват, че тази промяна трябва да бъде направена днес, по начин и в
мащаб, който да осигури устойчивост на резултатите.

Българският политически живот изобилства от политически

партии, които са партии на лозунгите. Нашата партия е различна. Тя
трябва да бъде партия на делото. Партия, способна да види

проблемите на времето и да предложи адекватни решения, които да
проведе докрай. Хората, ангажирани в нашата партия, изповядват

тези идеи.

„Движение 21”, по начина си на създаване и за етапа на развитие,

не е партия, свързана с олигархични кръгове.Ние трябва на всяка цена
да запазим това. В първата си предизборна кампания, независимо от

рисковете, спазвахме етични правила. Ние не само категорично сме

отрекли купуването на гласове, ние сме отрекли купуването на медии

и харченето на пари за избори, които не са необходими, за да научат

хората кой си, какъв си и за какво се бориш. Това ще бъде наше
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виждане и занапред. Това ще бъде наше виждане и в предстоящите
местни избори, и в следващите парламентарни и президентски
избори.

Прекъсване

на

олигархичните

зависимости

в

политиката
„Движение 21” има амбицията да участва в решаването на най-

наболелите за България проблеми. Те са свързани, преди всичкос
прекъсването на олигархичните зависимости в българската

политика. Тези олигархични зависимости поставят на ключовите
места хора, непригодни да формулират проблеми и да предлагат
решения,

хора,

които

работят

предимно

за

обогатяване

на

задкулисните олигархични кръгове. Решаването на този въпрос е

огромна и нелека задача. Но от тази задача зависи България да се

управлява добре и ресурсите й да бъдат по-ефективно събирани и посправедливо разпределяни.

Далечната цел на нашата партияе България да стане добро място за
живеене.Това означава България да има грижа за сигурността,

образованието и здравето на своите граждани. Да дава възможност на
българите за добро образование и за добро развитие. Българските
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граждани да живеят в уредена държава с добър жизнен стандарт, да се
чувстват добре в своята Родина, да се чувстват в своя дом.

Решаването на тази задача изисква към „Движение 21” да бъдат

привлечени умни, активни, образовани, смелихора, които не могат да

се примирят със съществуващото положение - тези, на които

съществуващото положение пречи да се развиват, да вършат

обичайната си ежедневна работа, и които знаят, че промяната трябва
да стане тук и сега, с тяхно участие. Това означава, че трябва да
продължим да убеждаваме, да агитираме, да привличаме към нас хора,

които са полезни. Ние не търсим хора, които само слушат. Търсим

хора, които да направим участници в нашето дело. Тези хора
обикновено не проявяват

активност за присъединяване към

политически партии. Обикновено те имат самочувствието, което
дават професионалните им постижения. Тях трябва да търсим, да

убеждаваме, да каним, да привличаме, да им дадем възможност да

работят по големи проекти, които са абсолютно необходими за
България. Ние не сме елитарна партия. Всеки ще участва с каквото
може.

Нова генерация в политиката
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„Движение

21”

трябва

да

бъде

обединение,в

което

посредствеността няма място. Защото тукса хора, които са
творчески настроени, които търсят решения на проблемите, които не
се стъписват от обстоятелството, че проблемите им изглеждат
огромни и нерешими. Същевременно тук са хора, които могат да

работят с други хора, които са също толкова авторитетни, също

толкова желаещи техният труд и постижения да бъдат зачетени и

признати. В „Движение 21”не трябва да има място за традиционните

интригантски отношения, познати в партиите. Защото те в крайна
сметка водят до загуба на авторитет и влияние на тези партии, и до

поставянето им в невъзможност да стигнат до решения на истинските
проблеми на нацията.

Проблемите на България не са нито леви, нито десни
Нашето дело неминуемо ще се сблъска със силите на статуквото.

Силите на статуквото са в традиционните партии и най-вече в онези,

които са носители и крепители на олигархичния модел на
българската

политика.

Олигархичният

модел

на

българската

политика и начинът на правене на политика трябва да бъдат нашият
основен противник.
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Ние смятаме, че проблемите на България са свързани с тези

олигархични

зависимости.

Те

не

са

леви,

нито

десни.

Но

олигархичното статукво в България се поддържа както от леви, така и
от десни партии.

Втората задача пред нас е работа по конкретни сфери и политики,
които да ни водят към решаване на съответните проблеми.

Приоритети на „Движение 21” са здравето, образованието и
културата на нацията
Но задачата да се справим с олигархичните зависимости на

политическата система изисква радикално реформиране на съдебната
система. И това

трябвада бъде изведено пред скоби.Съдебната

система е особена част от държавния механизъм, която помага за

прочистване и подобряване на работата на всички останали сфери.
Ситуацията със съдебната система изисква наистина радикални

промени. Те засягат включително Конституцията. Ние не бива да се
плашим от тези конституционни промени, нито от обстоятелството,
че за част от тях може да се изисква свикване на Велико народно
събрание.
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„Движение 21” ще започне работа по варианти за нова

конституционна уредба на съдебната система веднага след Конгреса.
Очевидно управляващите се страхуват от такива промени и нямат
експертен потенциал да ги правят. Вече сме в напреднал процес на

формиране на експертния екип. В него ще бъдат привлечени не само
политически дейци, но и практикуващи юристи, магистрати,

университетски преподаватели. В крайна сметка промяната трябва да
включи конституционни и законодателни промени, а трябва да
постигне прочистване на съдебната система от зависимите от
олигархичните кръгове лица.

Последните проучвания на социологическите агенции посочиха,

че почти всички институции продължават да бъдат белязани от

дълбока ерозия на доверието. Възможностите и волята на държавата

да изпълнява функциите си по защита на гражданите си и прилагане
на върховенство на закона са поставени под сериозно съмнение. Найкритично ниско е доверието в съдебната система и вярата на
гражданите, че тя може да гарантира равенство пред закона и

справедливост. Затова ние искаме, затова ние смятаме, че са нужни
радикални реформи.
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Времето показа, че подходът на овладяване на системата чрез

поставяне на най-висшите позиции на хора, близки до съответните

управляващи, е погрешен. Един политик може да иска от съдебната

система да решава неговите лични проблеми, но такава съдебна
система не може да му реши държавните проблеми. Това се доказа и

от опита на нашите съседи в Румъния. Разрешаването на държавните
проблеми, свързани със съдебната система, изисква магистрати с
характер, с воля и със съзнание за мисия.

Оставянето на съдебната система в ръцете на хора, ангажирани с

мафията и задкулисието няма да доведе до нищо ново, с или без

нормативни промени. За такъв подход Европа трябва да даде нужната
подкрепа. ЕС трябва да има ясното създание, че радикалното
решаване на този въпрос е необходимо, и че то не може да бъде

подменяно с опасенията, че ако този подход се приложи, ще нарушим

независимостта на системата. Това е процес, който винаги е срещал
огромна съпротива, процес в който многочесто за щит се използват

най-съществените елементи на съдебната система, включително

нейната независимост. Само че българската съдебна система не може

да продължава да бъде независима от Закона.
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Радикалните промени в съдебната система не могат да се случат

с участието само на една политическа сила. Те изискват широка
подкрепа, не само заради математическото мнозинство, което е
необходимо за приемане на законодателните промени. Те изискват
широка подкрепа в политическите среди и защото са свързани с
поредица законодателни и административни мерки, и от кадрови

промени, които не могат да се извършат в кратък период от време.
Тези

промени

трябва

да

бъдат

предварително

и

поетапно

съгласувани, да се постигне достатъчно мнозинство за приемане на

конституционните поправки и на всички останали нормативни
актове. Необходимо е да бъде осигурена достатъчно широка подкрепа

на разбирането, че начело на съдебната система не могат да застават
ръководители,

разпределени

по

квоти

между

определени

политически сили, зад които се крият олигархичните кръгове.

Образованието - още в предизборния период имахме възможност да
заявим, че средното образование трябва да дава на децата

професионални умения и познания. Такъв подход към средното
образование ще позволи на децата на 18-годишна възраст сами да се

справят в живота, да имат подходящо професионално образование и

умения.
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Неназован, но съществен проблем в обществото ни е, че твърде

голяма част от децата ни напускат училище след 6-7 клас. Системата
от промени в образованието не може да се изчерпи само със закона,

който в момента се разглежда в Народното събрание. Тя изисква

преосмисляне на цялата концепция за това какво и как се преподава в

основното и в средното училище, какво трябва да формира у децата

училището, какво и как се преподава във висшето образование, как да
повишим сериозно качеството на висшето образование, към колко

висши учебни заведения и на какъв принцип да бъде насочено

държавното финансиране.
Държавното

финансиране

не

може

да

продължава

да

бъде

разпределяно на база на брой студенти. Ние смятаме, че финансовите
ресурси на държавата трябва да бъдат приоритетно насочени към

държавните учебни заведения и по-специално към онези от тях, които

подготвят студенти по инженерни специалности.Няма как да се
развива икономика в държава, която не произвежда необходимите за
индустрията кадри.

Ние смятаме, че държавният бюджет трябва да бъде насочен за

финансиране на държавните учебни заведения. Държавата трябва да
повиши

сериозно

изискванията

към

финансиранитеучебни
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заведения. Защото на странатане са нужни хора с дипломи, зад които
няма знания и подготовка, а специалисти с висше образование на
световно ниво.

От много съществени промени се нуждае здравеопазването. В

следващите

месеци

предстои

да

представим

на

обществото

практически програми за реформи в здравеопазването, изработени от

екипите експерти, в които също ще залегнат конкретни предложения
и конкретни мерки за близките няколко години.

Икономиката на България също се нуждае от промени
• Важно е да отбележим, че България не е излязла напълно от

кризата от 2009 г. и с това се превръща в уникален пример за

бавно възстановяване;

• След стабилизацията през 2010 г. се забелязва анемичен ръст,
под и малко над 1%;

• Свит вътрешен пазар и стагнация на доходите и потреблението;
• Слаба инвестиционна дейност и намалено кредитиране;
• Силно

намалени

необходимото ниво;

преки

външни

инвестиции,

далеч

от
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• Относителновисока безработица, над 11% и наличието на
скритатакава, основноприромите.

• Системни бюджетни дефицити и съответно нарастващ темп на
увеличаване на държавния дълг до около 27% от БВП.

Прогнозиран такъв до около 31% от БВП до 2017 г. Въпреки, че
относително, а и в абсолютни числа дългът е все още

сравнително малък, тенденцията е крайно неприятна и

обвързана с липсата на икономически растеж и липсата на

перспектива за такъв.

Липсата на икономически ръст и слабата инвестиционна
активност са основният проблем пред страната. Те пречат за
достигането на нива на пълна заетост(безработица под 6%), а
оттам и на повишаване на доходите, оборота, търсенето на
вътрешния пазар и приходите в бюджета, които да прекратят
спиралата на дългово финансиран дефицит в държавните
финанси. С това се ограничава и възможността за финансиране на
социални програми, образование, здравеопазване. Получава се
една обща стагнация и недостиг на ресурс.
Какво предстои на Движение 21
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До края на годината предстоят местни избори. На тях „Движение

21” ще участва за първи път. През последните няколко месеца сме
изградили структури и клубове в 26 от 28-те области на страната.

Създали сме и общински структури в доста населени места.Имаме още

много работа. Пред нас стои предизвикателството да наложим трайно
името на партията в обществото и да наложим нова генерация в

политиката.

Независимо от участието и резултатите на парламентарните избори

има твърде много хора, които не знаят или не познават партията. Това
изисква да участваме в предстоящите местни избори задължително с

кандидат-съветнически листи във всички общини. За тази цел е

необходимо структурите да продължат да се развиват и да покрием с

клубове всички общини. Необходимо е да запазим подхода си за
привличане на хора с авторитет, професионално утвърдени, които се

ползват с добро име сред съгражданите си и в чието лице
съгражданите им могат да видят нова генерация в местната политика.

„Движение 21” ще издигне кметове навсякъде, където има подходящи

кандидати. Не бива да робуваме на максимата, че важно е участието
на всяка цена с всякакъв кандидат. Част от нашите кандидати за

кметове могат да бъдат млади и перспективни. На някои места
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партията ни може да участва с кандидати, които да подготвя по-късно
за явяване на следващите парламентарни избори.

Но с едно партията не може и не бива да прави компромис – с
качествата на кандидатите. Всички наши кандидати за съветници и

за кметове, трябва да будят у хората уважение, респект и разбиране,

че това са хора с потенциал. А не изборът им да бъде резултат на
обичайните политически комбинации.На местата, където няма да

издигаме кандидати или където има сериозни, утвърдени, ползващи

се с общественото доверие кметове, ние можем да ги подкрепим.
Единственото ни условие е общините да се управляват добре, в тях да
има добри идеи, които да се реализират.

Участието ни в местните избори и кандидатите, които ще издигнем

ще дадат възможност за развиване на идеята в политиката да влезе
ново поколение

хора. „Движение 21” ще продължи да бъде

възможност за хора, които са много полезни за градовете си, но на

които партиите на статуквото не желаят да дадат шанс заради лични

конюнктурни интереси.

Къде сме ние в политическия спектър
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Много често ми задават въпроса къде сме ние в политическата

координатна система. От една страна част от ръководството на

„Движение 21” произлиза от средите на Българската социалистическа

партия. От друга страна обаче в изборите взеха участие много хора,

които не са свързани с левицата, някои от тях дори не бяха участвали

в политически живот на страната, а имаше и такива, които са били в

определени периоди, макар и не знаково, активисти на десницата.
Двама от водачите на нашите листи, например бяха бивши депутати

на НДСВ. И друг път съм имала възможност да заявя мнението си, че в
първия си мандат НДСВ беше поканил в своите листи хора, полезни за
българския политически живот, които бяха с много високо

професионално реноме, и независимо, че нямаха политически опит, за
кратко време успяха да го наваксат. Такъв опит трябва да бъде

използван, както трябва да бъде използван за България опитът на
хора, които са били в политиката, оставили са добро име, свършили са

полезни неща и имат сериозни познания от тази дейност. Затова сред
гостите на нашия конгрес може да видите и известни политици -

бивши и настоящи, от други политически партии, които са поканени в
лично качество, защото са оставили добра следа в българската
политика.
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„Движение 21” може се определи като проевропейска партия. Но

не и като партия която ще бъде евросервилна. Ние сме толкова
критични към европейското политическо статукво, колкото и към

българското. Това означава отказ от сервилност пред европейските

институции, поставяне и решаване на въпроси по начин, отчитащ

българските национални интереси не само в рамките на общия
дневен ред, а и извън него.

Българският политически живот трябва да тече по правилата и

да бъде полезен за естествено възпроизводство на политически
дейци, за създаване на полезни за нацията решения, за утвърждаване

на политически ценности и правила, и в този смисъл проблемите,

които ние извеждаме като приоритетни, нямат ляв и десен характер.
Ние смятаме, че хронична слабост на българската политика е нейното

изчерпване с артикулиране на лозунги и постулати, добре познати от

европейските семейства, но с пълна липса на резултати. Няма

предварително набелязване на цели и постигането им в резултат на

целенасочени действия по планиране и организиране. Това обрича, де
факто, държавата да тъпче на едно място.

Ние знаем, че има правила на създаване на партиите, а те изискват в
сравнително ранната фаза на съществуването на една партия тя да се
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запише или в лявото, или в дясното политическо семейство. Но днес
трудно съзираме разликата между двете семейства, освен в

реториката. В българския политически живот много трудно може да
се каже с какво социалистическата партия по времето на своите
управления

удовлетвори

интересите

на

своите

изконни

привърженици. И кои категории граждани удовлетвори управлението
на ГЕРБ - предишното и сегашното. Дори и с невъоръжено око се

вижда, че поредица правителства удовлетворяват интересите на едни
и същи групи хора. И това обикновено са едни и същи бизнес кръгове,

които финансират политическите партии, финансират участието на
част от депутатския им корпус и задължително имат решаващата

дума при подбора на министри и на висши администратори във
ведомствата.

Това, което сме обявили и продължаваме да поддържаме е, че не е

важно дали котката е бяла или черна, а дали лови мишки. За нас не е
важно партиите каква реторика имат. Важното е какво са постигнали

и какво могат да постигнат.

„Движение 21” е политическа партия, която ще съумее да привлече и

даде шанс на талантливи, образовани, можещи, знаещи, активни
българи за участие в управлението извън традиционните партийни
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котерии, ще ги натовари с отговорности да изработят полезни

решения, на които да вдъхнат живот, и които да успеят да въплътят в

реални резултати. Без да бъдем роби на традиционните ляво-десни
доктрини. Без да внушаваме, че сме най-големите световни новатори,

ще се съобразим с обстоятелството, че съществуващото разделение на

партиите по семейства в сегашния му вид не е актуално и не отговаря

на нуждите на съвременното общество.

Ще продължим да привличаме привърженици отляво и отдясно,
защото проблемите за решаване в близките 5-10 години нямат

отношение към така утвърдените леви и десни семейства. Именно
това наше разбиране ни отличава основно от останалите политически

партии и се надявам, че това няма да ни попречи да постигнем добри
резултати на предстоящите местни избори.

Ние сме партия, която е за политика на действието и реалните
резултати. Затова ще си партнираме с политически сили, които имат
близки или съвпадащи позиции с нашите по основните проблеми –

съдебна реформа, здравеопазване, образование. Това могат да бъдат
сили от целия политически спектър.

Партньорство по ключови теми обаче не може да стане с политически

партии, които не желаят дълбоки промени, независимо че могат да
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смятат, че естествено трябва да си партнираме с тях. По отношение на

управлението, ние ще подкрепяме всяко разумно действие.

„Движение 21” е в период, в който има нужда от налагане и

изграждане на идентичност, и тя може да бъде постигната с

убедителна защита на полезни каузи, а не с гастролиране, в която и да

е коалиция заради самата коалиция.

Каузите на „Движение 21” трябва да станат заразителни за

българските граждани – те да участват в това общо дело. „Движение

21”трябва да спомогне за възстановяване на накърненото национално
самочувствие и достойнство. Националното самочувствие трябва да
почива върху сегашни постижения, а не върху исторически. Това е и

основната ни отлика с националистическите партии. Ние смятаме, че
България трябва да бъде добро място за живеене на всички български
граждани – независимо от техния етнос, раса, религия. Българските

турци, роми, арменци трябва да бъдат представени в ръководните

органи подобаващо и с оглед на техните способности и качества, а не

като квота на етническа или верска основа. Включително и в
държавното ръководство и администрация. Това се отнася и за хората
с увреждания.
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Съществува проблем с трудовата миграция на българските граждани

в западноевропейските страни. Някои европейски държавиприемат

дискриминационни закони по отношение на работна ръка от Източна
Европа, въпреки принципите за свободно движение в рамките на

Европейския съюз. Същевременно е очевидно, че главната причина за
миграцията е липсата на условия за труд и за достоен живот тук.

Много по-лесно решим е проблемът, ако в България се създаде ред,
сигурност и качествени условия за живот и труд. Разбира се, че и

тогава ще има хора, които ще искат да живеят в Западна Европа, но те
ще бъде значително по-малко.

Проблемите в България не са тъждествени с проблемите на

съседните страни. Например проблемите на Гърция позволяват

националистично опаковане, а проблемите на България не могат да се

решават

с

националистична

националистическите

партии

в

реторика.

България

В

този

паразитират

смисъл
върху

желанието на хората да прехвърлят актуалните български проблеми

върху минали времена или върху други етноси, други религии,
чужденци, бежанци и др външни влияния.

Трябва обаче да се вземе предвид, че проблемите на Гърция с

външните страни кредиторки дойдоха и заради олигархични
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зависимости на основните гръцки партии. Дългогодишната политика,
обслужваща тези зависимости доведе Гърция до икономическа криза.

Това още повече трябва да ни убеди, че отстраняване на олигархично

зависимата политическа класа трябва да бъде основна задача на
„Движение 21” за следващите избори.

Поемането на този нов външен дълг от 8 млрд. евро, който

правителството на ГЕРБ се мъчи да ни наложи без да обясни за какво

взима тези пари и в какво иска да ги вложи и докога ще влизаме в

нови дългове, за да плащаме стари, е само първата стъпка в тази
опасна посока.
За

справянето

солигархичните

обръчи,

които

тегнат

върху

политическата система у нас Европа задължително трябва да ни
подкрепи. Бидейки съвсем наясно, че корупционните схеми с

европейски пари не са български патент и задължително се
извършват с европартньори.
Отношенията ни с ЕС

Нашето разбиране е че, Европа трябва да бъде майка, а не

мащеха за страните членки, и че ние независимо, че сме малка страна

трябва да имаме възможност да изградим индустриални мощности,
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ниво на образование и качество на държавно управление, които да
позволят просперитета на българските граждани.

Може би възникването и утвърждаването на партии като СИРИЗА има
някакво отношение към това, че нормалният човек не може да намери

разликата в политическата практика на лявото и дясното европейско
семейство. Без да имаме претенции да търсим недостатъците на

европейските семейства, за което не смятам, че сме достатъчно
големи и достатъчно укрепнали, ще трябва все пак да се замислим

какви необходимости породиха в Гърция възхода на СИРИЗА и как те
са свързани с нашите собствени проблеми.

Очевидно големите в ЕС третират България просто като пазар, а не
като страна, която ще трябва да притежава модерна икономика и
инфраструктура. Не като страна, която в бъдеще може да бъде техен

конкурент, а като техен постоянен бенефициент.Това налага

България да търси партньори за инвестиране в големи проекти и
извън рамките на ЕС, за което ЕС би могъл да прояви разбиране.

Подобряване на условиятана живот, повишаването на жизнения
стандарт ще намалят вълната на икономическата емиграция към
Западна Европа.
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Институционалната система на ЕС трябва да се доизгради и засили.

Това включва създаване на енергийния съюз, банковия съюз,

сближаване на правосъдните системи, нова емиграционна политика.

ЕС се нуждае от смели и радикални решения, отчитащи интересите на
всички страни-членки. Това налага ограничаване на бюрокрацията и

далеч по-модерен начин на за рекрутиране на персонала и

администриране.

Международните предизвикателства
В близките 10 години се очаква движение на поне 40 млн. души

от Африка и Близкия Изток към Стария континент. Ние като част от
южната граница на ЕС ще бъдем принудени да решаваме ескалиращ

проблем с бежанците. Очевидно България няма да може да поеме
неограничен брой бежанци, връщани от Западна Европа по силата на

сегашните международни правила. България трябва да се бори за
промяна на тези правила.

България е изправена пред дилема. За да влезем в Шенген

страната ни трябва да демонстрира абсолютна неуязвимост на своите
граници и пространство. От друга страна трябва да спазим
европейските стандарти за посрещане на прииждащите от юг и
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върнати

от

възможности.

Запад

бежанци,

независимо от

финансовите ни

След като в периода 1997-2007 г. България постигна членство в НАТО

и ЕС, започна период на провеждане на външна политика без посока.

Ние сме член на ЕС, но не скъсяваме дистанцията в стандарта на
равнище спрямо другите европейски страни, включително тези, които
произхождат от бившия Източен блок като Унгария и Румъния.

Ние не можем да използваме пълноценно европейското си членство.
Казано на разбираем език:

− не избираме най-рационално подходящите за нас програми
− не инвестираме пълноценно получените пари

− люшкаме се в субективно мотивиран избор на инфраструктурни
приоритети

Очевидно е нужно България да прояви по-голяма активност в

отношенията със страни

извън ЕС, които имат икономически

потенциал и собствени мотиви да търсят близост с държава-членка на

ЕС.

Азбучна

е

истината,

че

най-големият

измерител

междудържавните отношения е търговският стокообмен.
За отношенията с Русия

в
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България е член на НАТО и ЕС, съответно от 2004 и 2007 г. От този
ноторен факт следва задължението ни да излезнем от досегашното

разкъсване между сантимент и реалност. Реалността изисква
безусловно спазване на нашите съюжнически ангажименти. Това

особено се отнася до проблемите на въоръжаването на българската

армия и нейното участие в мисии. То, обаче, включва също така
свободата на България да развива икономически и търговски
отношения с Русия, включително и в инфраструктурни проекти.

Затова „Движение 21” ще работи за дълбоки реформи както на

политическата и съдебната система в България, така и на тези
европейските административни системи, които се нуждаят от
промени. В името на добруването и просперитета на всички българи!
Пожелавам Ви успешна работа по време на Конгреса!
Благодаря Ви за вниманието!
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