
Книжката се разпространява безплатно, но ако желаете и имате възможност, може да 
дарите нещо, за да ни помогнете с разходите за разпечатването   
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Здравейте!

Топлите  дни  са  вече  само  спомен.  Зимата  отново  е  тук,  студена  и  мрачна  както 
винаги.  И  въпреки примамливата  мисъл за  зимен сън,  решихме да  не  спим,  а  да 
издадем четвъртия брой на “Катарзис”. В него освен обичайните текстове, даващи 
глас  на авантюристичните  ни идеи и копнежи за  по-добър живот,  включихме две 
допълнителни рубрики. В първата се съобщава за акции, в които ние и наши приятели 
сме  участвали.  Втората  рубрика  е  музикална  и  в  нея  е  поместено  интервю  с 
българската пънк банда SPOT.

Надяваме се да получите необходимата искра, която да запали огъня в сърцата ви, за 
да се стоплите през студените зимни нощи.

Всички  материали  включени  в  “КАТАРЗИС”  са  използвани  без  разрешение  от 
техните автори. Няма запазени права. Чувствайте се свободни да използвате всяка 
част от книжката, както намерите за добре.

Интересни места в Internet:
На български: На английски:

www.bulgaria.indymedia.org www.crimethinc.com

www.music.a-bg.net www.crimethinc.net

www.a-bg.net www.infoshop.org

www.savanne.ch/svoboda www.indymedia.org

www.zazemiata.org www.foodnotbombs.net

www.radr.net/ZBG www.earthfirst.org

www.vegetarianstvoto.hit.bg www.greenanarchy.info

www.freegan.info

www.peta.org

www.nocompromise.org

www.adbusters.org

www.stencilrevolution.com

Може да изпращате коментари, критики, идеи, материали и любовни писма до:

katarzis@riseup.net

http://www.savanne.ch/svoboda
mailto:katarzis@riseup.net


   Колкото повече растем и остаряваме, толкова по-силно искаме да се

   борим и унищожим всички тиранични институции, за да постигнем

   тотална революция. Животът ни е безкомпромисен и ще се борим за 

  всяко късче земя, за всеки свободен час, за все още неизпятите песни

  и нереализираните мечти, за всички тези, които

   ще застанат редом с нас.

  Не отстъпвайте! Не се страхувайте! Не омеквайте!

  Не скланяйте глава! Не се колебайте!

  Не обръщайте гръб точно сега!

  Никой закон няма да ви даде свобода.

  Никое правителство няма да ви даде власт.

  Никоя заплата няма да откупи обратно

  живота, който продавате.

  Никой бог няма да ви помилва.

  Ако не се осмелим да дадем крила на 

  желанията си и зъби на гнева си, никога

  няма да върнем живота си в наши ръце.

  Да разбунтуваме  небесата и да

  развържем ада!

    Да се борим

   безкомпромисно

   за постигането на

     пълна свобода!

Крачка напред
Не  е  важно  да  посочиш,  че  правителството  е  корумпирано,  или  че  бедността  и 
расизмът са по-катастрофални бедствия от всеки ураган, или че голяма част от деца 
днес  виждат  повече  анимационни  герои,  отколкото  истински  животни,  или  че 
повечето  хора  използват  антидепресанти,  за  да  се  справят  с  еднообразието  и 
несправедливостта на модерния живот.

Вече всеки знае всичко това.

Важното нещо е да покажеш, че може да се направи нещо по тези въпроси –

можеш да  накажеш политиците  публично  за  техните  грехове,  като  ги  замеряш с 
развалени  домати,  яйца,  “бомби”  с  боя,  навсякъде,  където  се  появят;  може  да 
основете  колективи  за  наглеждане  на  деца  и  домашно  училище,  за  да  отгледате 
децата  си  в  добра  и  приятна  атмосфера;  може  да  се  защитавате  на  протести, 
използвайки  големи транспаранти,  разпънати  върху  защитна  преграда  от  дървени 
палети;  може  да  се  научите  да  общувате  свободно  с  любимия  си  човек  и  да 
предложите помощ на хора, нуждаещи се да избягат от техните.

Все  още  може  да  имаш  великолепни  приключения  и  славни  подвизи,  дори  и  в 
синтетичната  пустош на  предградията.  Можеш да  се  бориш срещу силите,  които 
мразиш и да защитаваш тези, които обичаш. Както може и да притежаваш сила, без 
да потискаш другите.

Започни чрез унищожаването на капитализма и отхвърлянето на йерархията в твоя 
живот. Възползвай се от всички начини и средства за производство, до които можеш 
да се добереш.

От  там  насетне  ще  са  ясни  следващите  стъпки,  както  и  хората,  с  които  да  ги 
направиш.



Free Fest
На 26.08.2006 през късния съботен следобед разградският парк за първи път стана 
свидетел  на,  така  наречения,  Free  Festival.  Група  самоорганизирали  се  младежи 
раздаваха  безплатно  вегетарианска  храна,  стари  дрехи,  нашивки,  лепенки, 
екологични, вегански и анархистки брошури. Присъстващите не бяха много на брой - 
около 60 човека, предимно представители на разградската младеж, но от време на 

време  се  спираха  и  по-
възрастни  хора,  които  с 
удоволствие  хапваха  от 
приготвените  ястия  и  си 
взимаха  от  изложените  на 
"Безплатния  пазар"  неща. 
Фестът  протичаше  под 
приятните звуци на ска, пънк, 
хард кор и хип хоп песни. Бе 
организирано  хек състезание 
на  мрежа,  в  което  взеха 
участие  8  отбора  от  по  2 
човека.  Всичко  вървеше 
добре,  но  към  18:40  заваля 
дъжд.  Състезанието  се 
прекрати,  но  организаторите 

бързо намериха решение на проблема и фестът се премести под един голям навес. 
Присъстващите оредяха и останаха около 30-40 човека, но веселбата не престана и за 
миг. Песни, танци, жонглиране, скейтове, фризбита, въртене на огнен пой - пълна 
лудница. Жалко единствено, че не дойдоха много от нуждаещите се хора, за които 
главно  бе  организиран  феста.  За  разлика  от  уеб-пространството  в  Разград  имаше 
доста голяма информираност за този фест ( плакати и флаери), но на повечето хора 

им  се  струваше  малко 
налудничево и  нереално  да 
се раздават безплатно дрехи 
и  храна.  Може  би 
следващият  път  ще  има  по 
голяма гласност и съотвено 
отзив от страна на местното 
население.
Въпреки  всичко  този  фест 
показа,  че  и  в  малките 
градове  хората  могат  да  се 
забавляват  и  същевременно 
с това да създадат задружна 
общност,  характеризираща 
се  със  самоуправление  и 
взаимопомощ.

Ние  искаме  да  възстановим  почтеността  и  да  подсилим  добрите  човешки 
взаимоотношения.  Измислихме  нови  начини  да  се  забавляваме  и  да  влагаме 
енергията  си  в  нещо  положително,  показвайки,  че  има  алтернативи  на  сегашния 
градски начин на живот. Мислим, че хората трябва да прекарват повече време заедно, 
което е още една добра причина да се живее колективно.

Хората живеят без  любов в сърцата си,  изгубили са  мечтите си и  са се оставили 
свободно по течението.

Ние се изправяме срещу тази човешка апатия, срещу тази безсмисленa и тривиална 
градска еволюция.

Животът “извън схемата” е място, където няма отчуждение и потисничество, където 
мечтите стават реалност, където ние мислим сами за себе си.

Този  неуморен  дух  ни  води  към  финалната  крачка,  която  е:  независимост  и 
самоуправление.

     !Започни да мислиш и действаш самостоятелно



Много ви благодаря за отделеното време. Ако искате може да кажете нещо за 
финал.

Не приемайте  казаното  до  тук  много  насериозно.  Мислете  и  живейте  за  себе  си. 
Подлагайте всичко на съмнение, но вярвайте в хората!

Живот извън „схематa“
Да живееш извън предначертаната схема, означава да оспорваш властта във всяка 
една секунда, да се отскубнеш от всякакъв вид контрол и да възвърнеш живота си от 
онези, които са ти го откраднали.

В наши дни нямаме избор да живеем така, както наистина желаем, затова избрахме да 
живеем “извън  схемата”.  Ние  сме  млади  хора,  вдъхновени,  готови  да  действат,  и 
желаем да предложим по-добри алтернативи на другите. Ние искаме да дадем тяло на 
нашите политически идеи, като извлечем от голямата утопия това, което е възможно 
да се направи тук и сега, като същевременно с това мислим за бъдещето. Смятаме, че 
трябва да направим всичко възможно за подобряването на живота.

Ние живеем в този свят, но сме “извън схемата”, което не означава, че сме обърнали 
гръб  на  нещата,  случващи  се  около  нас.  Вместо  това  си  помагаме  взаимно  и  се 
опитаме  да  разрушим тираничната  машина.  Ние  не  рушим безцелно,  а  искаме  да 
унищожим цивилизацията и да създадем по-добро място за всички живи същества – 
да създадем една истинска хармония на земята. 

Осмеляваме се да мечтаем и да изживяваме мечтите си. Представяме си паралелен 
свят и живеем в него “извън схемата”.

Виждаме как младото поколение деградира с всеки изминал ден, живее в отчуждение 
и  попада  в  капаните  на  системата,  която  е  главният  мозък  на  тази  безскрупулна 
схема.

В този контекст, градът е основното място за нашите действия, но цивилизацията и 
нейният  характер  са  разпръснати  навсякъде  по  света.  Ние  желаем да  представим 
нашите  идеи  предимно  в  града  и  както  знаем  от  опит,  много  е  трудно  да  се 
съпротивляваш, но въпреки това животът “извън схемата” е възможен. 

Живеейки  в  скуотове  (окупирани изоставени жилища)  и  колективни жилища,  ние 
можем да изживеем идеите си с хора като нас. Тези магически места са съществен и 
логичен отговор на това, което не приемаме, пряко или косвено, и на нещата, които 
отхвърляме – частната собственост, ненужното и сляпо консуматорство, наркотиците, 
пристрастеността към телевизия и компютри, социално поведение като пиенето на 
кафе и пушенето на цигари, готините марки, лъскавите магазини и барове, и т.н., и на 
кратко, престъпление ли е бездомни или не, хората да се възползват от изоставените 
празни пространства?

Предизборен цирк
На 27.10.  между  17  и  21  часа  активисти  от  “Анархосъпротива”  направиха  акция 
“Предизборен  Цирк”.  В  градинката  пред  “Свети  Седмочисленици”  се  раздаваха 
свободно книги, дискове с музика, храна и дрехи. На големи пана пишеше: “Книги, а 
не речи” – за  да бъдем информирани и знаещи, а  не манипулирани и изолирани. 
“Храна, а не тлъсти лъжи”, защото важните неща за нас не са техните смехотворни 
предизборни напъни.  “Дрехи,  а  не голи обещания” – защото фалшивите и наивни 
лъжи няма да минат. Бяха разпространени листовки и брошури с призиви да не се 
гласува и с нашата алтернатива – Пряка Демокрация и самоуправление – основни 
принципи на анархизма.

Пред  големия  надпис  “Предизборен  цирк”,  хората,  както  винаги  гледаха 
подозрително, но наобиколилите ни деца истински се радваха на карнавалните маски, 
балоните,  пуканките.  Мнозина  клошари  си  избраха  дрехи  и  бяха  невероятно 
объркани, че нещо може просто да се раздава без пари. Много възрастни хора си 
взеха от топлата баница, хапнаха ориз и плодове. Изтеглиха и късмети. Но каквото и 
да  теглеха,  все  им  се  падаше:  “За  когото  и  да  гласувате,  печелят  политиците”  – 
каквато  е  релната  истина  за  това,  което  става  около  нас.  А  двама  активиски, 
маскирани като клоуни веселяха всички, но и не забравяха да напомнят кои сме и 
защо го правим. Текстът на един графит от май, 1968 гласи: “Да се подчиняваме на 
управляващите  е  глупаво,  но  далеч  по-глупаво  е  сами  да  ги  избираме!”  –  това 
пишеше  и  на  една  от  листовките,  които  раздавахме  по  ул.  “Граф  Игнатиев.”
Мнозина ни подкрепиха, заявявайки, че нямат вяра на политиците и няма да гласуват 
за пореден път. Други пък заявиха, че между Сидеров и Първанов принципна разлика 

няма.  Хората  трудно  разбираха 
как  така  сме  се  организирали 
сами,  без  да  има  организация, 
лидер  или  “щедри”  спосори. 
Съгласиха се с нашата позиция, че 
всеки  ден  трябва  да  бъде  ден  за 
размисъл, за да не ни използват и 
броят  като  “електорат.”  Успяхме 
да раздадем близо 200 листовки и 
брошури. Въпреки, че акцията не 
беше  разрешена  нямаше 
проблеми  с  полицията,  може  би 
единствено защото такава не се и 
появи.



Екологична борба

Най-голямото унищожение на околната 
среда в света, разбира се, се причинява 
от капитализмът, при който мисълта за 
краткосрочна печалба се поставя преди 
всичко, а опазването на околната среда, 
както  и  защитата  на  човешките  и 
животинските  права  са  теми,  които 
изобщо  не  се  взимат  под  внимание. 
Капитализмът разчита на увеличаващата 
се  консумация,  която  в  училище  сме 
научени да наричаме “растеж”. Целта е 
да  се  получават  все  повече  и  повече 
пари за хората, печелещи от продажбата 
на  съответните  продукти.  Но  за  да 
печелиш пари, ти предварително трябва 
да  имаш  достатъчно  пари,  за  да 

притежаваш нещо (фабрики, машини и т.н),т.е. трябва да си богат. Капиталистите ни 
бомбардират с реклами от всички страни, за да ни накарат да се чувстваме зависими 
от  неща,  които  никога  преди  не  са  ни  били  необходими,  и  за  да  ни  накарат  да 
купуваме  неща,  които  никога  преди  дори  не  са  съществували.  Постоянно 
нарастващата консумация е пагубна за околната среда.

Когато  хората  от  западните  страни  се  възпротивят  срещу  унищожаването  на 
природата, капиталистите реагират чрез преместването на производството в бедните 
страни от “третия свят”, които не са в състояние да се съпротивляват. Друг хитър ход 
е  производството  и  търговията  със  специални  еко  продукти,  прокламирайки,  че 
опазването на околната среда е основен приоритет, но в действителност главна цел си 
остават продажбите и продължаването на консумацията. Така те замазват очите на 
хората и безмилостната капиталистическа експлоатация може да продължи.

Ние  мислим,  че  е  много  важно  да  се  опитаме  да  купуваме  биодинамични  (еко) 
продукти, когато имаме възможност, но в дългосрочен план това не е достатъчно! 
Освен това, също е лошо отговорността и съвестта за околната среда да се поставя 
върху консуматорите, които са принудени да избират между скъпите биодинамични 
продукти или евтините, но вредни за околната среда, продукти. Когато ние, хората от 
работническата класа, не можем да си позволи продуктите, които желаем, трябва да 
упражняваме  натиск  върху  производителите  да  произвеждат  биодинамични 
продукти. Следователно, необходима е революция, която да унищожи капитализма и 
да  го  замени  с  производство,  основано  на  нуждите  на  хората,  а  не  стремежа  за 
печалба, и където всички участват или влияят в процеса на производство, така че 
природата да не се унищожава повече от хората и всички ние да заживеем в хармония 
с околната среда.

- Липсата на места за свирене, малко групи, малко албуми- с други думи сцената е 
малка  и  недоразвита.  Предполагам,  че  с  покачването  на  жизненият  стандарт  на 
населението, положението ще се подобри, но нещата не винаги опират само до пари.

Какво бихте желали да постигнете?

- Това, което се опитваме да постигнем, е да оставим след себе си един по-добър свят. 
С по-малко насилие, омраза и нещастие. Музиката е мощен инструмент в наша полза. 
Тя може да накара хората да се вслушат в посланието, което носи. Музиката може да 
променя съзнанието на хората. Ако не променим света, поне можем да променим себе 
си. Нас със сигурност ни промени.

(Радни) - аз повярвах на Chris Hannah и Russ Rankin, че можем да живеем в свят, в 
който  никой  вид  пол,  раса,  или  соц.  прослойка  не  доминира  над  останалите,  че 
убийствата и експлоатацията на животните не е естествен закон, нито привилегия на 
така наречения "цивилизован " човек, че социалната система, която сме създали има 
много недостатъци. Надяваме се, че децата, които идват след нас също ще повярват, 
защото техните съзнания са необременени.  Естествено осъзнаваме,  че това е  един 
дълъг и труден процес, който няма да приключи в следващите 300 или 500 години, но 
той трябва да започне от нас, тук и сега.

Казвате, че сте повлияни от скейтбординга. От кога карате и по какъв начин 
скейтбордингът ви е повлиял?

(Радни) - Аз лично карам повече от 17 години. Това, което ми даде е, че ме накара да 
използвам  съзнанието  си,  а  не  само  краката  си.  Даде  ми  също  усещане  за 
приключение, от което всяко подрастващо момче има нужда, а и чувство, че мога да 
постигна  нещо в  живота  си.  Не  на  последно  място  скейтбордингът  ме  отведе  до 
пънка, който е другата ми голяма любов. По времето, когато аз започвах да карам към 
88/89  година,  двете  сцени  бяха  неразделно  свързани.  Няма  да  забравя  как 
саундтраците към старите скейт видеота на H-STREET и NEW DEAL бяха изцяло 
пънк. Надявам се, че завръщането на пънка в скейта след повече от 10 години няма да 
е само мода.

Виждате ли развитие в българската скейт сцена?

(Радни) -  Развитие разбира се  има.  По-старите скейтъри като мен си спомнят как 
карахме с Перла и Леско. Тогава в цялата страна нямаше нито един SK8 магазин. Как 
един човек, на когото викаха Смолата, направи първия голям внос на скейт стоки във 
Варна през 1990-та година и как дъските свършиха за едно лято, въпреки че струваха 
500 лева. Сега има всичко даже и българско списание започна да излиза, но за мен 
онези години бяха вълшебни. Скейтбордингът ми подари невероятно детство. Сега 
естествено всичко е различно, надявам се за добро.

Освен музиката и скейта какво друго обичате да правите?

(Радни) - Освен да свиря и да карам също обичам да чета книги и да гледам Sk8 
филми. Обичам да съм с жена ми и синът ми, общо взето нищо необичайно. Бих казал 
дори, че съм скучен човек.



Разбрах, че имате нов басист. Емо, би ли се представил? Как стана така, че се 
озова в SPOT?

(Емо) -  Здрасти! Казвам се Емо, един таен,  но голям фен на SPOT! От Русе съм! 
Честно казано досега най-много са ме кефили SPOT, от всички български групи като 
стил, звучене и изпълнение! Не че се четкам нещо, макар че така ме взеха, малко 
четки,  връзки и така!  Ха-ха!  Майтапя се,  с  Радни,  Денис  и  Стилян се  познаваме 
отдавна, но не знам как се сетиха да ме питат дали не искам да свиря с тях. Но пък аз 
се навих и започнахме. Много са яки нали!?

От къде черпите идеи за музиката и текстовете си?

 -  Вдъхновение за музиката черпим най-вече от любимите си пънк 
групи.  Те  са  и  най-добрите  учители,  които  един  прохождащ 
музикант  може  да  има.  Също  така  мислим,  че  да  се  научиш  да 
свириш  песните  на  любимата  ти  група  е  най-прекия  път  към 
овладяване на инструмента и подобряване на техниката на свирене. 
Например, когато започвахме, една от основните ни цели беше да се 

научим да свирим бързо. Затова се мъчихме да свирим песни на GOOD RIDDANCE 
от BALLADS FROM THE REVOLUTION, темпото там е главозамайващо. По това 
време свирихме по една или две нови кавър песни на седмица заедно с авторските.

(Радни) - Относно текстовете голямо влияние са ми оказали Chris Hannah и Cedric 
Zavalla, текстописци, на които наистина се възхищавам. Двамата имат доста различни 
стилове на писане и  изразяване.  Chris  пише главно Political  Correct  Lyrics,  докато 
текстовете  на  Cedric  са  доста  абстрактни,  но  досега  не  съм  срещал  по-добри 
текстописци, а аз чета текстовете на всеки албум, който слушам. Също така смятам, 
че  това  е  важно  за  всеки  вокал/текстописец,  тъй  като  това  ще  ви  помогне  да  се 
изразявате по-точно, ще обогати речника ви. Така че научете наизуст текстовете на 
всичките си любими групи.

Мислите ли, че пънкът е тясно свързан с анархизма и социалните теми в живота 
или е просто една бунтарска музика без цел?

(Радни) -  Първо искам да уточня,  че като дете си нямах и понятие от анархизъм, 
социални теми, Straight Edge и вегетарианство. Това, което ме привлече в пънка, беше 
неподправения  младежки  ентусиазъм  и  енергия,  които  буквално  струят  от  тази 
музика.  Нещо,  което  аз  лично не откривам в другите  стилове  рок или популярна 
музика. Но с годините започнах да се интересувам за какво се пее в любимите ми 
песни.  Това,  което ме порази  е,  че  съдържанието е  дори още по-добро.  Но да  се 
върнем на въпроса - не винаги пънка е свързан с тях. Има стотици хиляди пънк групи 
по света. Те се различават както по звучене, така и по съдържанието на текстовете им, 
но аз предпочитам именно групи с такива текстове. Относно втората част на въпроса, 
още от възникването си пънкът отстоява свои политически и социални възгледи и 
позиции, така че да се каже, че е бунтарска музика без цел е твърдение на хора, които 
не са запознати със сцената и движението. 

Какво куца в българската пънк/хард кор сцена и как според вас нещата биха се 
подобрили?

Лични автомобили

Разбира се понякога се нуждаем и ни се налага да използваме лични автомобили, 
защото обществения транспорт е лошо организиран и скъп. Може би дори и в бъдеще 
ще  ни  се  налага  да  използваме  лични автомобили,  но  нашата  цел  е  да  намалим, 
колкото се може повече, причиняваното замърсяване.

Лична отговорност

Ние все още можем да направим много,  за  да спрем опустошителната разруха на 
нашата земя. Чрез саботажи и блокади можем да спрем изграждането на нов път, чрез 
стачки  и  протести  можем  да  спрем  изхвърлянето  на  отровни  отпадъци,  чрез 
изискване на възможности за рециклиране можем значително да намалим отпадъците 
от домакинствата, училищата и т.н.

Има множество различни методи, които природозащитниците използват, за да спрат 
например изграждането на път. Може да се покатерят и завържат за дърветата. Също 
така може да се изкопаят тунели под земята и да се съобщи,че активистите са се 
скрили вътре.  Тъй  като  никой не  знае  къде са,  работниците няма  да  започнат  да 
копаят, защото активистите биха могли да загинат.

Най-малкото,  което  можем  да 
направим  е  да  поемем  отговорност 
за  собствения  си  живот  и  да  се 
уверим,  че  ние  и  начинът  ни  на 
живот,  колкото  се  може  по-малко, 
разрушават околната среда, защото в 
противен случай, ние просто пречим 
на  останалите.  Например,  когато 
видим  хора  да  хвърлят  бирени 
бутилки  и  опаковки  на  земята,  се 
вбесяваме  ужасно  много.  На  тях 
може  да  не  им  пречи  да  живеят 
заринати  с  боклук,  но  на  нас 
определено  не  ни  харесва.  Това 
безразсъдство  и  нетолерантно 
отношение трябва  да  спрат,  защото 
земята е за всички, тя е дом, както на 
нас  хората,  така  и  на  всички 
останали  живи  същества.  Да  не 
превръщаме земята в сметище!



Експерименти с животни
Вивисекция

Терминът вивисекция се употребява за всякакъв вид експерименти върху животни и 
представлява  част  от  медицинската  наука.  Причината  за  този  вид  експерименти, 
както се твърди, е, за да се намерят лекарства за човешките болести. Но тези, които се 
надяват да  открият лекарства,  чрез  осъзнато  причиняване  на  болка на животните, 
допускат  две  фундаментални  грешки.  Първата  е  допускането,  че  получените 
резултати от експериментите с животни са приложими за хората. Втората се отнася 
до неизбежната заблуда на експериментите в науката по отношение на сферата на 
органичния  живот.  Тъй  като  животните  реагират  различно  от  хората,  всеки  нов 
продукт или метод, тестван върху животни, трябва повторно да се изпробва върху 
човек чрез внимателни клинични тестове, преди да се сметне, че е безопасен. Това 
правило няма  изключения.  Експериментите  с  животни не  само са  опасни,  защото 
водят до грешни заключения,  но освен това забавят и  възпрепятстват клиничните 
проучвания. Само си припомнете факта, че всяка умишлено предизвикана болест се 
различава от тази, която възниква спонтанно.

Медицински експерименти

За жалост такива методи се използват все още в науката – което е обида, както за 
истинската наука, така и за човешката интелигентност.

И така вивисекцията се прилага в медицинските експерименти... 

извършвана чрез даването на вредни вещества, електрични или травматични удари, 
операции  без  упойка,  изгаряния,  лишаване  от  храна  и  вода,  физически  и 
психологични мъчения, които водят до умствена нестабилност, инфекции и т.н.

При изследванията за травми на главата се използват маймуни в частично или пълно 
съзнание, които се връзват, а главите им се поставят в метални шлемове, които ще се 
изтласкат под ъгъл от 60 градуса с огромна сила. Целта на този експеримент е да се 
симулират  удари  при  катастрофи,  футбол,  бокс,  и  други  причиняващи травми  на 
главата. Този процес често се повтаря многократно върху едни и същи животни.

Тези опити се възприемаха като нещо напълно обичайно, но днес, благодарение на 
много  купувачи  активисти  и  изобретателни  учени,  съществуват  други,  много  по-
добри  методи.  В  някои  модерни  лаборатории  човешките  генни  изследвания, 
човешките  клетъчни  модели,  “супер”  компютрите,  изкуствените  кожи  и  тъкани 
започват да заменят експериментите с животни. Например лабораторията Фармаген, 
която  се  намира  в  Ройстън,  Англия,  използва  човешки  тъкани  и  материи  и 
усъвършенствани  компютърни  технологии  при  разработката,  изследването  и 
подобряването  на  различни  лекарства.  В  САЩ  Физиом  Сайънсис  развива 
триизмерни,  компютърно-базирани  модели  на  човешки  органи,  които  показват 
биофизичните  свойства  както  на  нормални,  така  и  на  заразени  клетки,  при 
извършване на медицински изследвания и при тестване на лекарства.

толкова лошо, за което ще гориш в ада. По този начин живеят йерархиите и 
властовите структури. С възникването на индустриализма хомосексуалистите станали 
заплаха за капиталистите, които искали да се раждат много деца (за да има много 
работници,  които да  експлоатират).  Тези норми все  още съществуват,  въпреки че 
влиянието на религията е малко по-слабо в наши дни.

Мачосекс

Често се случва хора да правят секс без да изпитват чувства и уважение към своите 
партньори, само за да се докажат. Общоприето е, че е глупаво да си влюбен, но е 
много готино да “чукаш наред”. Това е отвратително мъжкарско поведение. От друга 
страна, ние смятаме, че няма нищо лошо да правиш секс с повече от един човек, 
доколкото всичко е изградено върху общи чувства и уважение, това също означава, 
че  е  важно  да  не  се  разпространяват  болести  по  полов  път.  Любовта  е  нещо 
удивително и прекрасно – освободете любовта!

SPOT – интервю

Здравейте. Нека започнем с няколко стандартни въпроса. Кои сте? От къде сте? 
От колко време съществувате като група?

- Ние сме група SPOT. Пънк рок група от Русе. Започнахме преди 12 години 
като COUNTERFIT и някъде през годините променихме името.



трябва да се изградят върху вярата и уважението към хората, които обичаме, а не 
върху контрола и потисничеството. Те трябва също да се изградят върху честност и 
взаимни дискусии относно това, как се чувства всеки при не моногамна връзка и как 
всички въвлечени в тази връзка биха се споразумели, тя да продължи да съществува. 
Ревността не ни е от полза и трябва да се справим с нея,  като създаваме връзки, 
основани  на  равенство,  и  борейки  се  за  общество,  което  не  е  базирано  на  луда 
надпревара, конкуренция и власт.

Хетеросексуалността като норма

Хетеросексуалността също е норма; нещо, на което сме научени, че е “нормално” и 
“правилно”. Ето защо много хора избягват да разгръщат и приемат своите чувства 
към хора от същия пол. Тези, които се осмелят да направят тази крачка и дръзнат да 
изразят своята любов, живеейки като хомо/бисексуалисти, по един начин могат да се 
почувстват по-свободни от вътре, но биват жестоко наказвани, осмивани, наранявани, 
преследвани  и  дори  убивани.  Хомо/бисексуалистите  също  така  са  лишени  от 
множество права, присъщи за хетеросексуалистите.

Когато  държавата  (като  например  Швеция)  е  “по-благосклонна”  и  позволи  на 
хомосексуалистите  да  сключават  граждански  брак,  тя  също  получава  невероятна 
възможност да разбере, кои хора са хомосексуалисти, и да има забрани да имат деца. 
Хомо/бисексуалистите много често се възприемат като отвратителни и анормални, 
свеждайки се до положението на актьори от ексцентрични и извратени порно филми. 
Това  пречи  на  много  хора  да  разгърнат  своята  хомосексуалност.  Има  ли  разлика 
между любовта и любовта, зависеща от пола на партньорите. Трябва да се борим и да 

спрем това потисничество, за да можем да 
достигнем  обществото,  в  което  връзките, 
както между хора от един и същ пол, така и 
между  хора  от  различни  полове,  да  се 
изградят върху обич и уважение, а не въз 
основата на измислени норми и правила за 
поведение.

Защо съществуват тези норми и на кого служат?

По цял свят хората с  власт използват религията и “културата”,  за да легитимират 
своята  власт.  Например;  най-разпространената  религия  в  западния  свят, 
Християнството, с нейния мъжки “Бог”, като абсолютен властник, е религия, която 
богатите  винаги са  използвали  срещу бедните  и  мъжете  срещу жените.  В  древни 
времена  на  бедните  им е  било казано да  се  задоволят  с  мястото,  което  Бог  им е 
отредил на земята, а ако не се примирят и се разбунтуват ще бъдат изпратени в ада. 
Господ създал ред, описан в Библията, който показва, как хората трябва да живеят, и 
как божиите представители на земята трябвало да управляват множеството от хора.

Масата от хора трябвало да се подчинява и да се управлява от свещеника, 
семейството от мъжа и т.н. Йерархичен ред с мъжки властници. Да се усъмниш във 
властта на мъжа е грях, а да се усъмниш във волята на Бог е недопустимо, нещо 

Какво може да направите:

Купувайте  от  производители,  които  окончателно са  премахнали  експериментите  с 
животни (списък с производители, които не експериментират върху животни, както и 
с такива, които експериментират може да намерите в сайта www.peta.org)

Разговаряйте  и  просветете  вашите приятели и семейство относно пазаруването  на 
продукти, придобити по безболезнен път

 Намалете вашия собствен риск за заболявания като избягвате консумацията на месо, 
млечни продукти и яйца

Animal Liberation Front (ALF)
Фронтът за освобождение на животните 

(ALF)  се  състои  от  малки  автономни  групи  от 
хора  по  цял  свят,  които  извършват  преки 
действия  съобразно  принципите  на  ALF.  Тези 
групи  се  наричат  “клетки”.  Всяка  клетка  е 
съставена от едно или повече лица. Активистите 
от една клетка не познават активистите от друга 
клетка,  защото те  желаят да  останат анонимни. 
Тези съображения за сигурност им помгат да не 
бъдат  разкрити  и  арестувани.  Тъй  като  няма 
централна  организация  и  ръководител  на 
членския  състав,  при  извършване  на  акции, 
хората са водени единствено от тяхното съзнание 
или  от  колективо  взети  решения.  ALF  е  с 
нейерархична  структура  и  това  позволява  на 
хората  пряко  участващи  в  акциите  сами  да 
конролират  своята  съдба.  Всеки  във  вашата 
общност би могъл да е член на ALF, без дори и да подозирате. В това число влизат 
вашите  родители,  приятели,  или  съседи.  Никой  не  е  защитен  от  чуството  на 
състрадание към животните. Дори работници в индустриите, нараняващи животни, се 
отвръщават  и  повече  не  могат да  понесат  гледата  на  страдащите животни.  Всяко 
деяние, което се придържа към строгите ненасилствени принципи, може да се счита 
за действие на ALF. Такива са както икономическите саботажи и разрушението на 
имущество,  така  и  освобождаването  на  животни.  Доброволци  по  целия  свят 
провеждат многобройни акции, допринасяйки за свободата на животните, които са 
жертва на жестоки страдания, причинени от различните индустрии. Тъй като няма 
начин  да  се  свъжете  с  ALF  във  вашия  район,  всеки  от  нас  трябва  да  поеме 
отговорността за спирането на животниската експлоатация.  По думите на осъдени 
активисти  от  ALF “когато  видите  снимка  на  маскиран  освободител,  спрете  да  се 
питате кои стои зад маската и погледнете в огледалото!”

Всяка група от хора, които са вегетарианци или вегани, и които извършват действия 
съобразно пинципите на ALF имат правото да се смятат за част от ALF.

http://www.peta.org/


Принципи на фронта за освобождение на животните:

 Да  освобождава  животни  от  места,  където  те  са  били  наранявани 
(лаборатории, промишлени ферми, ферми за кожа и прочие), и да ги оставя 
на места, където биха изживели живота си по естествен начин. 

 Да  нанася  икономически 
щети  на  тези,  които 
печелят  за  сметка  на 
страданието  и 
експлоатацията  на 
животни. 

 Да разкрива и показва на 
обществото  ужаса  и 
зверствата  извършвани 
срещу  животните, 
затворени  зад  дебелите 
стени,  като  извършва 
ненасилствени  преки 
акции и освобождения. 

 Да  предприема  всички 
необходими мерки срещу 
нараняването  на  всяко 
животно или човек. 

Да освободим любовта
Да запазим способността да обичаме

В борбата  за  социална  революция е  много  важно да  запазим способността  си  да 
обичаме,  защото така  ще  можем да  си  помагаме  и  да  се  грижим един за  друг  в 
трудните моменти. Така ще се чувстваме по-сигурни и подкрепяни, въпреки всички 
репресии, с които трябва да се сблъскаме. Не винаги е лесно да покажеш чувствата 
си, много от нас са имали лоши преживявания при различни любовни връзки и сега се 
страхуват да  разкрият  истинската  си същност.  Затова  трябва да  разрушим всички 
гадни и потискащи норми, казващи ни, каква трябва да бъде “истинската” любов, и да 
създадем атмосфера, в която да можем свободно да изразяваме чувствата и емоциите 
си.

Ние сме облъчени от образа на “истинската, нормална” любов, който телевизията, 
медиите, роднините, учителите, колегите и т.н., ни натякват постоянно. Тези образи 
ни показват пътя,  по който трябва да изградим връзките и взаимоотношенията си. 
Нормите ни учат,  че любовта  винаги произхожда от “атомното” семейство (баща, 

майка, дете). Едва ли не е прието, че можеш да показваш безкористна обич и грижи 
единствено  и  само  към  членовете  на  “атомното”  семейство  и  неговите  кръвни 
роднини.  Традиционна  норма  на  “атомното”  семейство  е  отхвърлянето  на 
хомо/бисексуалните индивиди, както и на тези, които са сами или не могат да са с 
кръвните си роднини и семейства. Ние мислим, че ще е страхотно ако създадем наши 
собствени семейства  с  хората,  които  харесваме,  да  живеем като  колектив,  където 
можем да се подкрепяме взаимно без  значение дали сме кръвни роднини или не. 
Живеенето  в  колектив  е  добър  начин  да  се  уверим,  че  никой  не  е  изоставен  и 
пренебрегнат. Начинът, по който трябва да се организира колективът, зависи изцяло 
от хората, живеещи заедно.

Моногамията като норма

Научени сме да вярваме, че сексуалните любовни връзки са изградени от свещения 
съюз между две части- мъж и жена. Ние вярваме, че едно лице може едновременно да 
е влюбено в повече от един човек, като това не означава, че любовта му ще е по-
слаба,  отколкото  тази  между  двама  моногамни  партньори.  Всички  видове  връзки 
лесно  могат  да  доведат  до  положение,  при  което  въвлечените  индивиди,  както  и 
постоянният достъп до секс да се вземат за даденост. Това може да породи чувство за 
липса  на  свобода,  чувство,  че  единият  е  използван  и  не  получава  необходимото 
уважение.  Този  начин  на  взаимоотношения  трябва  да  бъде  променен.  Въпреки 
моногамната норма, ние вярваме, че може да обичаме повече от един човек, като това 
не трябва да води до ревност, ако връзките са базирани на равенство. Тъжно е да се 
каже, но голяма част от моногамните връзки са предимно базирани на властта на 
едната част от връзката, а ревността е признак на властта и нуждата от контрол. Тя 
също е  знак,  който  показва,  че  едната  половинка  се  чувства  използвана,  взета  за 
даденост,  сякаш  не  получава  достатъчно  любов,  и  е  невидима,  когато  другата 
половинка види други хора.

Патриархалната  система  е  общество,  в 
което мъжът командва. В това общество 
мъжете  са  стимулирани  да  заемат  по-
голямо място от жените, докато жените 
са  сведени  до  положение  на  чисто 
сексуални обекти за мъжете. Всичко това 
влияе  върху  поведението  ни  и  много 
често  води  да  положение,  при  което 
мъжът,  с  малки  изключения,  властва  в 
хетеросексуалната връзка. Това е нещо, с 
което смятаме,  че всички антисексисти, 
водещи  моногамни  хетеросексуални 
връзки, трябва да бъдат запознати и да се 
борят  с  него.  Наистина  е  важно  да  се 
отделя  внимание  на  сексизма  в 
хетеросексуалните връзки и да се бием с 
него на всички нива. Любовните връзки


