
СоциалистътСанчес-съвременниятДонКихот
срещустатуквото.

ПедроСанчес:„МарианоРахойтрябвадаподадеоставка”

Испанската политическа палитра е с много разногласия,но въпреки
несъгласията има нужда от възстановяване на загърбените ценности през
последните 20 години. Икономическата криза, консервативната политика,
глобализацията,напредъкътвтехнологиитеразбихаосновитенаобществотои
увеличиханеравенствотосредотделнитеслоеве.Корупциятакоятобешеразкрита
презизминалитедвегодинипоказа,четяевтакивамащаби,каквитоиспанското
общество не познава.Корупцията дискредитира политическия елит и срина
довериетовинституциите,вт.ч.икъммонархията.Особеносилнотовасеотрази
средмладотопоколение,коетовиждакактехнитенадеждизапо-добърживоти
възможности за реализация се изпаряват и разочарованието е всеобхватно.
Появатанановитепартии„Подемос”и„Сиудаданос”есвоеобразенбунтнамладите
към ерозиралатасистеманапартиениполитическикомфортсреддветеголеми
партии–Испанскатасоциалистическаработническапартия(ИСРП)иНародната
партия(НП).Партийнитеивътрешнопартийнискандалипозволиханалидерана
НароднатапартияипремиерМарианоРахойдасевъзползваотгрешкитеида
обърневсвояползапроцесите.УправлениетонаНПсъвпаднасвърховататочка
накорупционнитескандалиисхемивъввисшитеетажинавласттавИспания,с
осветляването на паралелните т.н. „черни каси”,от които се финансират
политицитенадяснатаНароднапартияидр.

Лидерът на социалистите Педро Санчес ясно изрази позицията си
„ПравителствотонаНароднатапартияеразложенооткорупция”идобавя,чеРахой
трябвадаотговарязаслучаитезакорупция,коиторазтърсватНароднатапартияи
съмнителнитеканализафинансиранетойт.н.„черникаси”.Санчесекатегоричен:
„Рахойследвадаподадеоставкаидамусеизискаполитическаотговорноств
Конгресанадепутатите.”

Испанскатасоциалистическаработническапартияизбралидер,койтода
проведереформатаидаотхвърлистатуквото.

През септември 2016 година партийните феодали,които в Испания са
известниподимето„барони”,принудиханасиласвояГенераленсекретарПедро
Санчес да подаде оставка.Санчес подава оставка от поста,но това,което
подцениха„бароните”,ечетой нямашедаседадебезбиткаи като герояна
Сервантес – Дон Кихоттръгна сам на поход срещуустановеното статукво и
комфорт на партийните функционери,противници на реформа и нов курс в
партията.ЗаданеподкреписъставянетонаправителствотонаМарианоРахой,
Педро Санчесподаваоставкаикатодепутатпрезоктомври.Отеднастранае
дисциплиниранкатопартиенчлен,ноотдругастрананеможедабъдесъгласенда
бъдеизбранРахой,коетоеизвъннеговияморал.Вонезиднипрездекември2016г.
Санчес посещава Франция,Англия и САЩ,където провежда редица срещи с
влиятелниполитицииполучаваподкрепаиразбиране,кактоотляво,такаиот



дясно.Тезисрещимувдъхнахавяра,чеенаправпътитойрешавадаоглави
кръстоносния поход и бунта на членовете на испанските социалисти срещу
статуквото:„Впонеделниквземамколатаитръгвам.Щеобиколявсичкикътчетана
Испания,задачуянамястопроблемитенаиспанците.”

ВеднагаследоставкатанаСанчес,андалускаталидерканасоциалистите
Сусана Диас предявява претенции да стане новият Генерален секретар.В
започналатаепичнабиткавсичкипрогнозиисондажидавахапобедазанеяи
пъленразгром заСанчес.ЗадсебесиДиасподсигурицелиятпартиенапарати
организациитепоместа.Санчесимашезадсебесишепаверниидобреподготвени
съмишленици и голямата армия от недоволни социалисти от политиката на
статуквовпартиятаиотповедениетонапартийнитефеодалииръководствотона
ИСРП.Никойсоциалистнесипредставяше,чеСусанаДиасиПедроСанчесще
застанатединсрещудругнапървичниизбори.

Социалистическото временно ръководство след оставката на Санчес
откритопредприекурскъмутвърждаваненаСусанаДиаскатоединственкандидат
запостаГенераленсекретар,недопускайкивероятността,чеслед осем месеца
Педро Санчес с новата си платформа,ще участва в първичните избори за
Генераленсекретар.НапобедатанаСанчестогавасегледашекатонаеднахимера,
която беше почти невъзможно да се случи.Регионалните структури,знакови
фигуриотблизкотославноминалонаИСРПбяхауверени,челидерскотомястоена
СусанаДиас,смятайки,чеПедроСанчесеизключенодасевърне.

Андалускаталидеркаепокровителнаисторическиустановенотостатуквов
ИСРПицелидаоставинепромененаролятанаорганитенапартиятамеждувърха
напирамидатаинейнатаоснова.Нейнатаролянебивадабъдеподценена.В
Конгресанадепутатитесоциалиститегласуваха„въздържалисе”,коетопозволина
Рахой да получи необходимия брой гласове,за да състави „Правителство на
малцинството”,следкатовпродължениенаеднагодинаИспанияебезредовно
правителство.

СусанаДиасепривърженикнадиректнаконфронтациясляватапартия
„Подемос”.Заразликаотнея,Санчесзалаганапостиганетонадоговорености
съюзспартиите,коитостоятвлявоотИСРП:„Колкотосеможеналяво,по-наляво”.
Искам да отбележа една подробност,че аналитичниятекип на Санчес,който
ръководеше неговата кампания се състои от високо подготвени теоретици-
социалисти заредени с много свежи идеи, както и една плеада от
международниципредвидсложнатаобстановкавЕвропаисвета.

Педро Санчес е привърженик на ясна реформа в партията.Неговата
концепцияеданаправипартиятатип„Асамблея”,вкояторедовитечленоведа
иматосновнатежестпривзиманетонарешения.Санчесискапартиятадаскъсас
миналите грешки и да се препозиционира върхуедна нова основа,която да
позволидавъзвърнетежесттасинаполитическатааренаибъдатпривлечени
обратно членове и симпатизанти,които са се отдалечили в резултат на
разочарованияилиобиди.

Следизборитена20май,накоитоспечелиСанчес,неговиятавторитети
силатрудновечебихамоглидабъдатоборениипоставениподсъмнение.Санчес
успядавлезевисториятаидаостависледависторията.Оставаотворенвъпросът



какщепреодолеедълбокитепроблемивътревпартиятаидасъумеедаяизправи
накрака,задаможедапоемевласттаиуправлениетонастраната.

ДевизътнаСанчес:„Не,означаваНЕ!”ставамотонанеговатаплатформа
„Да,означаваДА!”

ПлатформатамуеврезултатотнеговатаобиколкаизИспанияиеот60
страници. Тя засяга много от проблемите на испанското общество и
вътрешнопартийни противоречия,които не са подминати и са направени
съответнитепредложениязатяхното разрешаване.В неятой прави заявказа
реформа в партията,която реформа да се отрази положително на бъдещо
правителство наИСРП,подобрявайки сътрудничество и поведението сдругите
партии.

ОтпървостепеннозначениееИспанскатасоциалистическаработническа
партиядастаненезависима,давъзстановиизгубенитесилевипозицииидасе
превърневсоциалнаалтернативанауправление.Неизменнапозициянапартията
еисканенаоставкатанаМариано Рахой,министър-председател отНародната
партия.

В платформата му, големият дебат в Испания и проблем от
общонационално ниво е отцепническото настроение в Каталуня,което налага
предефиниране на Конституцията. Да се запази формулировката, че
суверенитетът е в основата на целия испански народ,но да се признае
мултинационалниятхарактер на държавата.По мултинационалния проблем за
Каталуня,Санчесбепоканенвчера(4юли)откраляФилипVI.Срещатавдвореца
Сарсуелапродължиланаддвачаса.

Всоциалнатачастнареформата,Санчеспредлагавъвежданена35часова
работнаседмица(7часовработенден),коетомуспечелиподкрепаотлевитесили
–„Подемос”ииспанскитекомунисти.СиндикатитезастанахазадСанчес,Всеобщия
съюзнатрудещите(насоциалистите)списмо-петицияподписаноот1000души.

Санчес предложи мандатът на Временното ръководство в партията в
случайнакризаданебъдепо-дълъгот90дни.Дотозиизводсестигназаради
продължилотонеправомерноосеммесечновременноръководство,коетообрече
партиятанабезтегловностследоставкатанаГенералниясекретарпрез2016г.

Процедурата по смяна или прекратяване на мандата на генералния
секретарследвадаеаргументиранаисъгласувананай-малкос51%отгласоветена
Федералниякомитетилисъответнияорган,споредтериториалноторазпределение
вавтономнитепровинции,катосъщатапроцедураследвадабъдеизвършенас
допитванедоредовитечленовенапартията.

ИзборътнаГенераленсекретардабъдечрезпровежданенавътрешно-
партийни избори в два тура.Същата схема Санчеспредлага и при избора на
кандидатитезаминистър-председател,запредседателинаавтономнитеобласти,
кметовете и водачите на листите за Европейския парламент– да става чрез
гласоветенаредовитечленовенапартията.Докатозапредставителитевдвете
камери на Кортесите – Сенат и Конгрес,или за кандидатите за депутати в
Европейскияпарламент,Автономнитепарламентиикметстващебъдатизбирани
чрезвътрешнипрекиизбориотредовитечленовенапартията.



Правивпечатление,чевпрограматанаПедроСанчеснаблягадабъдечут
гласът на редовите членове на партията,когато се правят договорките за
съставяненаправителствоинеговатапрограма.Товаеновоивървизаеднос
идеятамуредовитечленовенапартиятадаправятпредложения,коитоследвада
бъдатобсъжданиотвисшитеорганипоместа.

Санчеснеподминаваисоциалнитемрежи,коитосеоказватедномощно
оръжие,както в пропагандната машина,така и като форма за натиск върху
политиката.Предлагадасе изработиновсоциаленкодекс-”Кодексзасоциалните
мрежи”

Противникенапривилегиитеищеработизатяхнотопремахване.Туксе
удрятдиректнопартийнитефеодалипоместа,къдетосъщитеиматдуматаипълна
властвърхуструктуритепоместаиизборанакадриипредставители.

По отношениена подобряването на комуникацията сместната власти
правителство,тойпредлагасъздаванетона„СъветнаКметовете”.

„НиесмеЛевицата”

НапърватасипубличнапоявапреджурналистиСанчесзаявява:„Казвамго
ясно.Чувствам семногоблизъксгласоподавателитена„Подемос”.Имаредица
въпроси,редицарешенияналидерана„Подемос”-ПаблоИглесиас,скоитонесъм
съгласен и които не споделям”и добавя „Изживяваме един черен епизод от
демократичнатаисториянанашатастрана”...„Наистинаевъзможнаиеднадруга
Испания,една Испания,където вратите са отворени за регенерацията,за
прозрачност,за образцовост,за честност в политическите деяния на нашите
представителивинституциите.”

Ключоватароля,коятоИСРПтрябвадаиграеспоредвижданетонаПедро
Санчес,ече„НиесмеЛевицата”исеобръща„къмвсичкипрогресивнихора,които
независимо към кого са гласували,да могат да видят,че ИСРП е основния
инструментскойтомогатдасесбъднаттехнитенадеждиимечти.”

Санчесдавазаявказапоеманенауправлениетои заотговорносттаза
възстановяваненадемокрациятавИспания.Затазицелтойсмята,четрябвада
разчита на всички,които ще се присъединят,както симпатизанти,така и
противници,нокоитожелаятдасепостигнатпоставенитецелиидасевключатв
новия революционен и прогресивен политически проект,който ще е над
партийнитепристрастияиидеологии.През1978г.сепоставихановитеосновина
демокрациятаинапреходавИспанияследдиктатуратанаФранконабазатана
диалог,права,отговорност и единомислие за политиката и управлението на
Испания.Вмомента,40годинипо-късноИспанияеизправенаотновопреднов
преходкъмдемокрация,нопърватастъпкаедасевъзстановятценностите,които
презпоследните20годинибяхазагърбенивиметонакомфортнотостатукво.

ПедроСанчессеобграждаотвернинемухораотсоциалисти,следкато
получипълномнозинствонаизборитезаГенераленсекретарвИзпълнителното
бюроипревземаФедералнотобюронаИСРПвтовачислоивсичкиважнилостове
впартията.Повремена39-ияконгреснасоциалистите,Санчесводипреговориза
съставянето на Федералнияткомитетна партията – най-важнияторган,който



действа междуконгресите,също така и състава на Етичния и Гаранционния
комитет. Ограничава партийните феодали и изисква своето разбиране за
„Многонационалната Испания”.Завземането на федералните комитети минава
презотстраняваненапартийнитефеодалипоместаиограничаваненатехните
правомощия.Особеновниманиебешеотделенокъм онези,коитопрезоктомври
2016г.гозаставихадаподадеоставка.Натяхномястопредстоятдасеизберат
нови лидери,които да могатда изградятновиятобразна социалистическата
партиянаСанчес.

ПърватацелнаСанчеседапостигненеобходимотопартийномнозинство,
за да може да състави правителство и да бъде свалено правителството на
Народнатапартия,„коетокорумпиравсичко,докоетоседокосне.”

СтратегиятанаГенералниясекретарнасоциалиститеедазатягаобръча
околоМарианоРахойсяснотонамерениедабъдепредизвикананеговатаоставка
илидабъдесваленчрезгласуваненанедовериевпарламента.АкоМарианоРахой
неподадеоставка,томестнитеизборипрез2019г.щерешатсъдбатаму.Затази
цел социалистите,се нуждаят от подкрепата,както на „Подемос”,така и на
„Сиудаданос”.

Най-сложниятвъпроседасеопитадасближидветеосновниполитически
партии,накоиторазчита,задаможедабъдесваленоправителствотонаРахой–
„Сиудаданос”и„Подемос”.Двамагнита,коитосеотблъскват.Дветеполитически
силивКортеситедостатъчнояснодефинирахапозициитеси.АлбертРиверана
„Сиудаданос”заяви,чепартиятамуима„икономическимоделипроект,различен
оттозина„Подемос”.ИренМонтероот„Подемос”немуостанадлъжна:„Никойне
мисли,че„Сиудаданос”биучаствалвпромяната”.Словеснататирадамеждудвете
партиинеспирадотук.Ривераопределяче„сИСРП,„Подемос”исепаратистите
няма да бъдем в правителство на Франкенщайн”,на което Ирен Монтеро му
репликира,че„Сиудаданос”влезевполитикатакатопатерицанаНароднатапартия,
игоправидоривмомент,вкойтоНароднатапартияпредставляваопасностза
демокрацията.”

СрещатаСанчес–Иглесиас

Срещата се състоя в Конгреса на депутатите на 27 юни.Генералният
секретарна„Подемос”ПаблоИглесиасследсрещатасисъсСанчесзаявява,че„за
да можем да управляваме,е необходимо да се договорим с ИСРП и за да
управляваИСРП,трябвадаседоговориснас.”

С тазирепликаставаясно,чевосновнилиниисаседоговорилиище
почнатда структуриратсъстава на бъдещото правителство.Също така,двете
партии ще предприематв Парламента съвместни действия по петпроекта –
спасяваненамладитеотбезработица,отмянанатрудоватареформанаРахой,
равнопоставеностмъже-жени,пенсионнатасистемаиразмразяваненамерки,
коитоправителствотоРахойезамразиловПарламента.Освентова,към темите
бяха засегнати подробности относно социалното и политическо състояние в
Испания;корупцията;събитиятавКаталуня(настроениятазанезависимост)идр.

Наблюдателите са единодушни,че тонът на срещата е бил много
приятелскиитоваепризнакзаразмразяваненадиалогамеждудветепартии,



преминалпрезконфронтацияпрезпоследнатагодинаприуправлениетонаСусана
Диас.ИзбиранетонаСанчесповлиявавърхуповедениетона„Подемос”,коетосе
променирадикално.

СрещатаСанчес–АлбертРивера

„Сиудаданос”заразликаот„Подемос”,заявяват,ченяматнамерениеда
дестабилизират правителството на Мариано Рахой и разговорите ще бъдат
ограниченисамоиединственодоконкретниреформи,коитодасепроведат.

Преди срещата с Педро Санчес и в деня,в който Санчес разговоря с
Иглесиас,АлбертРивераобядвасРахойвдворецаМонклоа.

Въпреки„обяда”,Санчесуспявадапостигнесближаваненапозициитеида
сезапочнатсондажиипреговоризареформанаКонституциятанаИспания.Други
допирниточкинадваматасареформанаизбирателниязакон,ограничаванена
мандатите,идр.въпросисвързанисъссъдебнатасистема.

Най-важниятпробивесвикваненакръгламасасвсичкипарламентарни
партии за реформа на Конституцията.Целта еда сеовладеятсепаратистките
настроения в Каталуня, което касае чл. 1 от Конституцията и неговото
предефиниране.

СрещатаСанчес– АлбертоГарсон

ПедроСанчесвпореднатасисрещасразличниполитическилидериза
постиганена„общапрограма”заразгражданенаполитикитенаправителствотона
Народната партия,разговаря с лидера на Обединената левица (комунисти)–
АлбертоГарсон.

Договорихасеповъпросисвързанисотмянаназабранатазаевтаназияи
отмяна на трудовата реформа на Рахой.Алберто Гарсон подчертава пред
журналисти,чеСанчес„ефокусиранвърхуспешнорешаваненавъзловипроблеми,
кактоиние”.Дваматалидерисазасегналиитематазареформанаизборниязакон.
По отношениенавъпросасреформатанаКонституцията,Обединенаталевица
смята,четрябвадабъдеприетанабазаширокконсенсусснаселението.

ТакастартирановиятГенераленсекретарнаиспанскитесоциалистиПедро
Санчес.Проблемитевстранатанетърпятотлагане.Явлението„ПедроСанчес”на
политическатасценасмутиопитниялидернаНароднатапарнияитойотправи
заявка,чееготовсрещамеждутяхдвамата.Европейскителидериповремена
срещитеспремиераРахойпрезпоследнитеседмицинепропускатдаотбележат
появатанановатавълнавИспания,итриумфалнотозавръщаненаСанчесв
политиката.

ГеоргиКараславов

София,5юли2017г.


