Депутат от БСП: Протестите са организирани с платени и зависими хора
Написано от Държавна сигурност.com
Вторник, 16 Юли 2013 10:08

След като преди броени дни депутатът от БСП и агент на Държавна сигурност Христо
Монов нарече протестиращите „интернет лумпени”
друг негов колега –
Валери Жаблянов
заяви в понеделник в Сливен, че протестите в София са организирани с платени и
зависими хора, “включително и представители на интелигенцията”, цитиран от БТА.

Според него неправителствените организации трябва да бъдат с ясна роля в
политиката, защото те в голямата си част са “добре организирани групи за натиск”, теза
в стила на руския президент Владимир Путин.

„Протестите в София са организирани от конкретни групи с платени и зависими хора,
включително и представители на интелигенцията, и не могат да бъдат квалифицирани
като спонтанни”, обясни той на пресконференция.

По думите му е крайно време да се изясни ролята на гражданските организации в
политиката. Той смята, че в Изборния кодекс трябва да бъдат регламентирани техните
права и те да се занимават с конкретна дейност. „Не са граждански организации тези,
които се занимават с организиране на протести за сваляне на правителството и
превратаджийство”, посочи той. Депутат социалист смята, че който иска да се занимава
с политическа дейност, би трябвало да се регистрира като партия.

Валери Жаблянов (1965) е първи мандат депутат от БСП, избран на майските
парламентарни избори тази година от 21-МИР Сливен. Той оглавява Комисията по
подготовката и развитието на кадрите на БСП. Завършил е политология в СУ „Св.
Климент Охридски“. Доктор е по политология.
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Жаблянов определи като неуместни и изявленията на френския и германския посланик,
като заяви, че те напускат полето на дипломацията, а тонът на подписания от тях
документ надхвърля рамките на традиционните междудържавни отношения.

Преди дни пък колегата му Татяна Буруджиева разви подобна теза. „В България
свикнахме посланиците на други държави да ни се бъркат във вътрешните работи”,
коментира Татяна Буруджиева безпрецедентното изявление на посланиците на
Германия и Франция,
с което те призоваха да се
прекъсне олигархичния модел на управление в България и да се чуе гласа на
гражданското общество. Според нея, ако това се беше случило в друга държава, тези
посланици, отдавна щели да са изгонени.

Опитът да бъде подкрепен протестът на три хиляди души срещу вота на избирателите
преди два месеца е неадекватна политическа реакция, каза още Валери Жаблянов,
коментирайки изявлението на президента Росен Плевнелиев отпреди седмици.
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