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Реч на председател на ПД „Социалдемократи“ Елена Нонева по случай
15-годишнината на партията

15 години от своето създаване, Политическо движение „Социалдемократи”, чрез своите
членове и симпатизанти, пише своята история, постигайки не малко успехи. Нашите
инициативи създадоха основа за решаване на важни обществени въпроси. Много наши
идеи бяха взаимствани от управляващите в страната и чрез тях се взеха правилни
политически решения. Това не ни прави ревниви, напротив - това ни прави щастливи,
защото политиката трябва да работи за благото на хората.

Имаме основен принос и като двигател за създаването на силни проекти, свързани с
развитието на българската левица - Политическият съюз „Нова левица”, Гражданският
форум „Нова левица”, Социалдемократическият форум. Движението има съществен
принос за избирането в два последователни мандата на президент на Република
България, излъчен от левицата. Допринесохме и за много от изборните победи на
„Коалиция за България” и ” БСП лява България ”. Бяхме мотор на
социалдемократическа коалиция, която се представи много достойно на първите избори
в България за Европейски парламент. Утвърдихме и собствената си идентификация,
чрез самостоятелно явяване на местни и парламентарни избори. През годините от
политическият ни живот, излъчихме много достойни хора, като народни представители,
членове на изпълнителната власт,общински съветници и кметове.

Европейският Съюз планира и осигурява ресурсно своите политики до 2020 година,
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същото се опитва да направи и българската държава. Необходимо е левицата също да
уточни своите приоритети в този времеви обхват и те трябва да бъдат:

Ясен отговор – на въпроса - Що е „левица” в момента и какво ще означава това
през 2020 г.? Необходимо е да приключи дебатът за миналото, като се започне със
самокритична оценка на изминалите 25 години. Преходът не е успех нито за България,
нито за левицата
и тъкмо поради това национално съгласие по темата е
трудно постижимо. От друга страна, без такова съгласие всеки и за всичко ще се
„препъва” в миналото. Затова левицата, която в момента не е на власт, може да събере
овации чрез реална оценка за своята роля в прехода. В тази оценка смело да се говори
с факти и имена, а не с общи постановки. Така левицата ще може да започне „на чисто”,
иначе ще си остане част от дискредитираното статукво и влиянието й неизбежно ще
продължи да намалява.

Явяването на избори. Предстоят: местни избори през 2015 г., президентски избори
през 2016 г. и парламентарни избори през 2017 г. След като даде отговор на
обществото и на своите симпатизанти какво представлява самата тя, левицата, според
мен, трябва да погледне „в пакет” на предстоящото си явяване на трите вида избори и
да даде също така пределно ясни послания към обществото, какво цели да постигне на
тях. Смисълът е, че ако през 2017 левицата си постави за задача да спечели
мнозинство в парламента, нейните избиратели по различен начин биха се отнесли към
кандидатите й за кметове и съветници през 2015. Тук, според мен, е задължително да
се подходи нетрадиционно в най-рутинната за левицата материя - изборите. Въпросът
предполага широко обсъждане и стратегически решения извън затворените пленуми и
конгреси, по възможност с допитване, каквото ПДС направи при своето създаване под
патронажа на д-р Дертлиев.

Националното единство. Макар и политически представител на част от обществото,
левицата винаги е търсела национално единство по най-важните български въпроси,
каквато, е историята. За разлика от годините на прехода, вече е възможен обективен
прочит на историята на България през 19 и 20 век до 1989 г. Левицата разполага с
много авторитетни имена, които могат да предложат смислена дискусия и формиране
на общо съгласие по теми, които сега ни разделят и неизвестно до кога ще
продължават да ни разделят. Смятам, че 2020 г. е разумен срок, в който левицата би
могла да предложи постигането на национално единство поне по въпросите на нашето
минало. Само тогава ще имаме силни и стабилни национални приоритети, независещи от
вътрешната или външна политическа конюнктура, дори и да промени изцяло досега
поддържани тези и позиции.

2/4

Реч на председател на ПД „Социалдемократи“ Елена Нонева по случай 15-годишнината на партията
Автор: Социалдемократи
Понеделник, 08 Юни 2015г. 14:26ч. - Последна промяна Понеделник, 08 Юни 2015г. 14:37ч.

В динамичното ежедневие сме изправени пред различни предизвикателства,
сблъскваме се с политическа некоректност, дори сме разочаровани от политическите
процеси в България.

Ние не загубихме, а съхранихме най-важното – волята да продължим и да
отстояваме принципите на модерната социалдемокрация и идеите на европейската лява
политика, за да подпомогнем утвърждаването на Република България като модерна
европейска държава с развито гражданско общество, със собствена културна
идентичност и национални традиции, укрепване на правовата държава и гарантиране
на сигурността, ускорено преодоляване на разликата между българските граждани и
гражданите на другите ервопейски страни в стандарта и качеството на живот.

Убедени сме, че в бъдеще ще успеем да реализираме всички пропуснати добри
възможности. Нашето движение ще бъде конструктивен коректив на властта и
отговорен партньор в своята коалиция, но основно ще следва своите цели и идеи, с
които никога не е правило компромис, няма да направи и в бъдеще, каквато и цена да е
нужно да заплатим за това.

Ние имаме ВОЛЯ ДА ПРОДЪЛЖИМ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СОЦИАЛДЕМОКРАТИ!
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