
българката Костадина Кунева, 
секретар на Съюза на чистачите 
и домашните помощници от об-
ласт атика, бе залята преди Коледа 
с киселина в атина от две неизвест-
ни лица. Месеци наред тя се лекува 
в атинска болница със сериозни 
травми по лицето и тялото и ув-
реждания на жизненоважни въ-
трешни органи. Кунева претърпя 
вече три операции. въпреки това 
според специалистите все още има 
опасност за живота й. 

Коя Е КоСТАдИНА КуНЕВА?

44-годишната Костадина Кунева е по 
професия историк. Завършва ис-
тория във Великотърновския уни-
верситет, но не успява да си намери 
работа по специалността и работи 
като продавачка в България, а по-
сле – като чистачка в Гърция. Синът 
й страда от сърдечна недостатъчност 
и тя е принудена да емигрира, за да 
изкарва необходимите средства за 
лечението му. Майка й споделя, че 
в България са живели много бедно, 
притискани постоянно от липсата на 
работа. Елена Дечева заминава първа 
за Гърция, докато дъщеря й работи 
и учи успоредно в родината. След 
като решава да последва пътя на 
майка си, Костадина намира работа 
във фабрика за опаковане на храни. 
По време на Олимпийските игри се 
премества във фирма за почистване 
на сгради и спортни обекти. Оттогава 
работи като чистачка. 

СИНдИКАлНА дЕйНоСТ

Сблъсквайки се с експлоатация и по-
тъпкване на работническите права, 
българката решава да влезе в синди-
кална организация, където през 2003 
г. е избрана за секретар. Започва да 
получава предупреждения за увол-
нение, които обаче не успяват да я 

сплашат или откажат от синдикалната 
дейност. Междувременно фирмата 
ИКОМЕТ, в която работи, намалява 
работното време с половин час – от 
шест на пет и половина, с цел трудо-
вата категория от „тежка и нездраво-
словна“ да стане „смесена“, а запла-
тите съответно да бъдат намалени от 
720 на 560 евро. Натискът над Кунева 
се засилва. По нейни думи колежките 
й спират да я поздравяват от страх, 
че ще споделят съдбата на майката 
на Константина, която е уволнена. 
Нещата се задълбочават и в интервю 
с белгийския репортер Заки Делорм, 
Костадина Кунева споделя : 

„ПолуЧАВАМ ПрЕКИ ЗАПлАХИ, 
НЕПрИКрИТИ. оБАждАТ МИ СЕ По 
ТЕлЕфоНА И МЕ ЗАПлАшВАТ, ЧЕ 
щЕ МЕ уБИяТ“. 

Българката също така разкрива 
условията, в които е принудена да 
работи: „Имам и обриви от химика-
лите, защото не ни дават подходящи 
ръкавици. Ние си купувахме, когато 
можехме и ги носим дори да са скъса-
ни. Виждаш ли, имам кожен проблем 
на лицето. Ние работим 1000 човека, 
не сме много, но ни тормозят рабо-
тодателите. Всеки път, когато имаме 
избори идва и някой представител на 
работодателя – влиза, излиза, брои 
всичко. Много често в последните 
месеци служещите ги уволняват без 
причина. Ясно е, че нашият работода-
тел ни е обявил война, след като ня-
кои членове на синдиката постигнаха 
успехи в съда. Нямаме необходимата 
подкрепа от държавата. Механизмите 
за инспекция на работното място не 
функционират в наша полза, а са на 
страната на работодателите. Ние се 
оправяме сами“. Колеги на Костадина 
казват, че на една от срещите с ра-
ботодателите, са станали свидетели 
и на расистки изказвания, на Кунева 
е било подвикнато: „Какво искаш ти, 

българката!? Иди си в своята страна!“

ПоКушЕНИЕТо

На 23-ти декември Костадина Кунева 
е залята с киселина близо до дома си. 
Жестокостта на нападателите трудно 
се побира в човешкия ум. След като 
те повалят българката на земята, 
я принуждават да пие от изгарящата 
течност. Така освен щетите по очите 
и лицето, са засегнати и гласните 
струни на синдикалистката. Коста-
дина губи едното си око, още про-
дължава борбата за второто, както 
и изследванията върху вътрешните 
органи. Може да говори само с помо-
щта на специално устройство. Здра-
вословното й състояние остава кри-
тично и най-вероятно ще се наложи 
преместването й в чужбина. Майката 
на Костадина, която миналата година 
е оперирана от рак, освен за дъщеря 
си се грижи и за малкия й син, който 
има сърдечни проблеми. Финансова 
подкрепа семейството получава ос-
вен от обикновени хора, от комитета 
за солидарност, от профсъюза АДЕДИ 
и от различни организации. 

Костадина Кунева 
българската емигрантка,  

която дръзна да се противопостави 
трагичната съдба на българската емигрантка изведе на улицата хора от всички краища на 
гърция, за да скандират: „Костадина, не си сама!“ 
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СолИдАрНоСТ С КоСТАдИНА 
КуНЕВА

След атаката, две от гръцките партии 
– СИРИЗА и ПАСОК , канят Костадина 
Кунева да се присъедини към тях. 
Първата от тях – СИРИЗА (коалиция 
на радикалната левица) дори пред-
лага издигането на българката за 
евродепутат от листата им. Тълку-
ването на тези действия като при-
знание за синдикалната дейност на 
Кунева се оспорва от някои кръгове, 
които виждат опити за извличане на 
политически дивиденти. Безспорна 
обаче е подкрепата, която получава 
Костадина Кунева от обикновените 
хора и различни организации. 
При празнуванията на 8 март жители 
на централен атински квартал орга-
низират благотворителен концерт, 
средствата от който са изпратени 
за възстановяването на българката. 
Съюзът на африканските жени в Гър-
ция, както и някои леви организации 
провеждат протестен митинг в под-
крепа на Костадина Кунева. В начало-
то на март двата най-големи гръцки 
профсъюза организират дискусия 
за трудовите взаимоотношения във 
фирмите по чистота.
Послания за солидарност пристигат 
от Испания, Франция, САЩ и Бра-
зилия. Не остават безразлични към 
съдбата на Костадина и българските 
студенти. Освен че протестират 
в центъра на София, те събират 
и парична помощ за лечението на 
синдикалистката. 

рАЗСлЕдВАНЕТо По СлуЧАя

Историята на Костадина Кунева засе-
га няма щастлив край. Разследването 
на случая продължава. След като се 
запознава с доклада на полицията, 
прокурорът, който се занимава с де-
лото, преценява, че служителите на 
реда са си свършили само на полови-
на работата. Докладът е върнат като 
незадоволителен, а разследването 
е оценено като непълно. Недоумение 
буди фактът, че първоначалният до-
клад по случая не сочи синдикалната 
дейност на българката като основен 
мотив за нападението. 
Работата по разследването и до-
кладът на полицията предизвикват 
и реакция от страна на опозиционни-
те партии в Гърция. С обръщения към 

отговорните министри се изтъква 
небрежността и непрофесионал-
ността при разследването от страна 
на органите на реда. Открито се 
говори за безразличие и расизъм 
в ЕЛ.АС (гръцката полиция), в същата 
полиция , за чието реформиране 
протестират и гръцките студенти, 
същата полиция, която бе опетнена 
с убийството на 15-годишното момче 
в квартал „Екзархия“ няколко седми-
ци преди нападението срещу Кунева, 
същата полиция, която е упреквана 
в ненужна бруталност при потуша-
ване на антиправителствени демон-
страции. 
Реакцията на обикновените гърци, 
както и подкрепата от България и цял 
свят, която получава Кунева показ-
ват солидарността между народите 
в борбата за правото на достоен 
труд, солидарност, която действа 
като антипод на заплахите и атаките 
към синдикалното движение. Фактът 
обаче, че три месеца след нападени-
ето над българката извършителите 
са незаловени, предизвиква много 
въпроси. И ако някои от тези въпроси 
засягат конкретно потъпкването на 
човешките и работническите права 
в Гърция, то други напускат тесните 
граници на Балканите. 

деян Костов 
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„друГАТА БълГАрИя“ – ПАрТИя 
НА БълГАрСКИТЕ ЕМИГрАНТИ

620 делегати учредиха на 22 март 
в столичния хотел „ Кемпински 
– Зографски“ партията „Другата 
България“. „Ние сме, може би, 
единствената държава в света, 
която не държи на своето лоби 
в чужбина“ подчерта лидерът 
на „Другата България“ Божидар 
Томалевски. 

Основна цел на Инициативния 
комитет на „Другата България“ 
е обединяване на българската 
емигрантска общност по света. 
Чувствайки принадлежността си 
към родината, българите живе-
ещи в чужбина могат реално да 
помогнат, участвайки в управле-
нието на държавата. „Другата 
България“ има амбицията да при-
съства в българския парламент 
и чрез парламентарни механизми 
да отстоява интересите на своите 
избиратели. 
Основна цел на партията е изгот-
вяне на дългосрочна държавна 
политика, подпомагаща българи-
те, живеещи извън националните 
граници. Същата ще бъде изця-
ло фокусирана и насочена към 
разрешаването на проблеми на 
диаспората по нейното местона-
хождение. 
В платформата на партията се по-
сочва, че тя е първата в България, 
която си поставя за цел да осигу-
ри пряко политическо представи-
телство на българските емигранти 
в Народното събрание и дър-
жавните институции. Партията 
настоява да се въведе електронно 
гласуване и да се разкриват сек-
ции по местоживеене в чужбина. 
Политическата сила има наме-
рение да организира българско 
лоби в различните държави. 

На 8 март в София се проведеж-
да протестната акция в знак на 
солидарност с Костадина Кунева 
и е събрана парична помощ за 
лечението на синдикалистката. 
Протестното шествие от Софий-
ския университет до гръцкото 
посолство, организирано от 
студентско-ученическо движение 
„Призив за образованието“ e под 
мотото „Не на липсата на перс-
пектива пред завършилите висше 
образование в България!“ и „Не на 
здравеопазването, в което на пър-
во място стоят парите!“ На самата 
проява „Призив“ издигна редица 
плакати: „Солидарност с Костади-
на Кунева“, „Солидарност с бор-
бата на всички трудещи се жени“, 
„Не на съвременното робство над 
жените“, „Не, не и не на насилието 
над жените!“ и др.
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