ПРИЗИВ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ
От името на Движение за национално единство и спасение „ДНЕС” - най-голямото гражданско
обединение в България, в което участват десетки неправителствени организации и хиляди
граждани - се обръщаме към българските политици:
УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ,
Вие забравихте, че сте граждани на Република България и че депутатските и управленските
мандати не Ви правят по-различни.
Вие забравихте, че основната Ви функция, като политици в една демократична държава, е да
бъдете пример за гражданско поведение.
Вие забравихте, че сте отговорни пред обществото, пред гражданите за своите действия и че
ангажиментите, които поемате трябва да бъдат изпълнявани.
Вие забравихте, че сте длъжни да работите за развитието на гражданското общество, че трябва
да си партнирате честно и достойно с него и че то е коректив за вашите действия. Вие
забравихте да се отчитате пред него.
Вие забравихте, че България е пълноправен член на Европейския съюз, а българите пълноценни европейски граждани. Това означава, че би следвало да спазвате всички
европейски норми в отношенията си с гражданското общество и неправителствения сектор.
УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ,
С вашето поведение Вие унизихте България пред света и загубихте доверието на българските
граждани. Между Вас - политиците, и нас - гражданите, има пропаст и тя става все по-дълбока.
Ние искаме да живеем в модерна, правова държава, в която гражданското общество е реален
партньор и коректив на управляващите. Вие живеете в собствен свят на непрозрачност,
корупция, интереси и лична изгода.
Това вече е нетърпимо, това вече е недопустимо!
Припомнете си, че сте български граждани. Докажете с поведението си, че сте достойни да се
наричате политици на Република България. Покажете, че наистина милеете за държавата си и
работите за нея, а не живеете мандат за мандат. Бъдете отговорни и застанете с лицето си пред
гражданското общество. Направете своя отчет, своята публична равносметка за това какво сте
свършили като политици за българското общество – за доброто на България. Докажете, че
можете да изпълнявате поетите ангажименти пред обществото. Убедете ни, че можете да
работите прозрачно, почтено и достойно.
Трябва да преобърнете отношението си към гражданското общество и да започнете да
работите за гражданите - това е „Гражданският преврат”, който ние, българските граждани,
искаме да се случи. Да си припомните, че вие също сте граждани и мандатното негражданство
във вашето поведение трябва да бъде преодоляно. Защото времето за преходи, за
компромиси и жертви в името на неясното бъдеще и в името на вашето политическо
добруване свърши!
Ако сте граждани докажете го ДНЕС! В противен случай ще осъзнаете силата на обединеното
гражданско общество и ще разберете, че нямате политическо утре.

