ПОЛИТИКА

Новата държавна политика
към българите по света
Българската държава реши, че вече има нужда от българите, живеещи в чужбина и започна да изгражда нова стратегия за тяхното връщане. На 13 май в НДК в София се
състоя национална кръгла маса на тема „Новата държавна политика към българите
по света“. Тя бе организирана от Държавната агенция за българите в чужбина и МВнР.
Основните акценти от новата стратегия към българите в чужбина бяха
изложени от министър-председателят Сергей Станишев. Вицепремиерът Калфин посочи, че нормативната
база не отговаря на изискванията
и е необходима цялостна политика
към българите в чужбина с общ подход и общи цели, координирана между различните институции и представителите на българските общности
по света. Той отбеляза, че дълго
време тази политика е била разнопосочна, поради различни политически
инициативи, движени от различни
правителствени институции и неправителствени организации.
Участие във форума взеха още вицепрезидентът Ангел Марин, вицепремиерът Даниел Вълчев, министрите
Николай Василев, Стефан Данаилов,
Евгений Желев, както и представители на българските етнически общности зад граница от Украйна, Молдова,
Германия, Чехия, Сърбия, Косово.
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ПОЗИЦИИ:
В декларация на СБС „Бъдеще“, изпратена до участниците в Националната кръгла маса за българите
по света и до централните български информационни агенции, се
казва:
y „Правителството за пореден път
демонстрира демагогия в отношението си към българите в чужбина
с пакет от безмислени и скъпи
мерки, които са в полза единствено
на чиновниците в министерства
и посолства.
y Българите в чужбина желаят
държавата да престане да ги рекетира. Пример за рекет са здравните
осигуровки, но също и безумните тарифи на посолствата за елементарни
юридически услуги.

y Българите в чужбина желаят
политическо представителство или
най-малкото възможност да гласуват
дистанционно.
y Българите в чужбина не желаят да
бъдат следени от бившите комунистически тайни служби, каквато
практика има и за което можем да
предоставим доказателства и свидетелства. Не става въпрос за отдалечен период от време, а за последните няколко години.
y Българите в чужбина няма да се
завърнат в мафиотизирана страна.
Те са много добре информирани
за катастрофалните последици от
олигархичното управление.
y Когато службите започнат да следят и реално да притискат мафията,
а не честните граждани, които са
избрали да сключат брак с чужденец
или да живеят зад граница, българите в чужбина ще са първите, които
ще оценят промяната и ще инвестират пари и знания в страната.
y Дотогава, хубав ден и приятно
харчене на обществени средства за
стратегии, програми и национални
конференции.“
Георги Папакочев:
Правителственото мероприятие
предвижда създаване на „Съвет за
българите в чужбина“ към властта,
на „Национален консултативен
експертен съвет“ към Държавната
агенция за българите в чужбина
и, забележете, на парламентарна

комисия по въпроса, която постоянно да следи развитието на процеса
по привличането в страната, според
усреднени данни, на около един
милион българи зад граница
Структурите са обявени, щатът им
е определен, но никой не обясни
какво би накарало тези, в голямата
си част образовани, квалифицирани и със западен опит българи, да
се завърнат отново в родината си,
след като са я напуснали, прогонени
от отношението на държавата към
тях, от санитарно ниските доходи
в страната, от бушуващата криминална престъпност и повсеместната
корупция, от разтърсващо лошото
здравеопазване и мизерните социални условия за живот.
Какво предлага днес тристранната
коалиция? Работни места за висококвалифицирани и високоплатени
специалисти? Смешно, след като
в държавната администрация продължава спорът за „фантастичните“
в нейните представи заплати от 250
евро! Възможности за служебно
израстване и кариера? Тъжно, на
фона на повсеместната управленска
мизерия и ожесточените междупартийни битки за ключови постове!
Нормален живот и образование за
техните деца? Абсурдно, при тежката
престъпност и ниското ниво на подготовка в училища и университети!
Какво остава? „Зелени карти“ за
неквалифицираните компатриоти
от някогашната диаспора в бившия
Съветски съюз и околните балкански
държави, както и внос на транзитни
за Европа „гастарбайтери“ от Азия
и Африка. Нищо повече.
Така поредното мероприятие на
властта на практика се изчерпва.
Сега бизнесът и оредяващата държава ще сънуват неговите резултати.
Както кокошката сънува просото...
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