
 

ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ, 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

се обръща към вас с 

 П Р И З И В 

Оценяваме съвременната международна обстановка като 

извънредно опасна. Светът е обхванат от глобална криза и 

война. Концентрацията на световния капитал достигна 

размери, когато един процент от населението на Земята 

притежава капитали колкото 94% от останалите трудови 

хора. Процесът на глобализация предизвика  изригването на 

вулкан от проблеми пред целия свят, създаде условия за 

невероятен сблъсък на капиталите за преразпределение на 

пазарите и природните богатства. Тази хищническа политика 

унищожава цели народи, предизвиква огромни бежански вълни. 

В много страни капиталът  възражда националистически 

и фашистки движения.Те са последният му бастион против 

нарастващите протестни изяви на трудовите хора. 

Войните, предизвикани от противоречията на световния 

капитал, променят изцяло съществуващите икономически и 

политически структури. Светът навлиза в нова фаза на 

преструктуриране на световните ресурси – икономика и 

финанси. 
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Тежките последици за народите ,на  които сме свидетели 

днес, бихме могли да определим като бедствие, което залива 

преди всичко хората на наемния труд и армията от 

безработни. 

Разкъсването на технологичните връзки на капитала ще 

доведе до рязък спад на производствените процеси и жестока 

рецесия. Вече сме свидетели на опустошителното нашествие 

на инфлацията като продукт и следствие на катаклизмите, 

предизвикани от сблъсъците на капиталите. 

Засилва се влиянието на обективния закон за  

относителното и абсолютно обедняване на народа, който 

принципно не може да бъде овладян, нараства степента на 

експлоатацията,  достигаща до непоносими нива. 

Събитията в Украйна отприщиха пътя към нов световен 

конфликт. Всички опити да се облагороди капитализма на 

настоящия етап и в бъдеще са обречени на неуспех. 

Ние комунистите ви призоваваме: 

- Високо да издигнем знамето на мира и да призовем 

българските управляващи да превърнат България в 

рупор и инициатор на обявяването на България и 

Балканите като „Зона на мира”! 

- срещу глада, безработицата и угнетението на 

широките народни маси да издигнем лозунга „ЗА 

ОБЩЕСТВО БЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТ ЧОВЕК НА ЧОВЕКА!” 
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- Силата на трудовия народ, пред угрозите на нашето 

съвремие, е в неговото обединение против уродливите 

изстъпления на капитала. 

- Социализмът е единственият път за преодоляване 

гнета на капитала и спасение  на човечеството. 

 

„ПРОЛЕТАРИИ, ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ! 

 

              София, 14 май  2022 г 


