Зелените
Член на Европейската Зелена Партия
До
Екипа на „Шоуто на Канала”
Копие до
Вяра Анкова– генерален директор на БНТ
Относно
Борбата на гражданското общество за за законност и демокрация

Уважаеми дами и господа,
С голямо учудване отбелязваме, че предаването „Шоуто на Канала” се
включи в разгорялата се през последните месеци медийна война срещу
защитниците на българската природа, сред които е и ПП „Зелените”.
Сюжетът на включения скеч в изданието от 27.02.2016 г. се движи по
опорните точки, използвани от няколко медии, за дискредитиране не
само на природозащитното движение в България, но и на борбата на
гражданското общество за законност и демокрация.
През последните години на бурни граждански събития БНТ застана
открито на страната на обществения интерес дори това да й носеше
неодобрение и критики от страна на властта. „Шоуто на Канала” също
многократно е демонстрирало открита гражданска позиция срещу
беззаконието и корупцията. Затова се учудваме, че във финансирано от
националния бюджет сатирично предаване са манипулативно
представени и осмени тези, които се противопоставят на разграбването и
опустошаването на българската природа.
За пореден път категорично заявяваме и искаме това да прозвучи и в
ефира на обществената медия, използвайки полагащото ни се право на
отговор в качеството си на засегнато лице: ПП „Зелените” не е срещу
предприемачеството на българския бизнес и срещу развитието на
планинския и морския туризъм, а за това, те да стават законно, чрез
открити търгове и конкурси, в честна конкуренция, като се стимулират
частни компании да инвестират в качеството на околната среда, а не в
полза на едни и същи фирми и лица, които са доказано компрометирани
като унищожители на българската природа и погазващи законите и
обществения интерес.
В Декларация от 03.03.2016 г. като отговор на непрекъснатите атаки,
изградени върху лъжата за огромните суми, които се харчат за
природозащитни дейности, заявяваме, че сме за пълна прозрачност и
мащабни проверки от външни институции за начина на изразходване на
евросредства, които да започнат от програма „Околна среда“, като
обхванат и абсолютно всички други сектори. Ако обаче средствата се
използват за обогатяването на близки до властта олигарси, те имат поскоро вредно влияние върху икономиката, защото нарушават
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конкуренцията в редица отрасли и принципите на пазарното стопанство
и създават уродливи явления като пропагандната „пресгрупа” „Прас
прес“, чиято цел е не да са обективни медии, а да бъдат бухалки на
олигархията срещу гражданите и неудобните на властта.
Абсурдно е да се поставят въпроси от рода на: „Защо за редки
животински видове се отделят толкова пари, докато българските
пенсионери разполагат с 200 лева на месец?“ Както опазването на
природата, така и повишаването на доходите трябва да са приоритети и
не може едното да остава за сметка на другото. Наличието на фондове за
природозащитни каузи е израз на цивилизационно развитие в
Европейския съюз особено във време, когато човечеството е пред
огромно изпитание: глобалното затопляне.
Надяаме се, че позицията Ви, демонстрирана в изданието на
предаването от 27.02.2016 г. , е следствие на подвеждане и
незадълбочено запознаване и анализиране на фактите.
Прилагаме писмо до МОСВ от Национален природонаучен музей и
Институт по биоразнообразие и екосистемни проучвания към БАН.
Настояваме настоящото изявление да бъде прочетено в едно от
следващите издания на предаването „Шоуто на Канала” като наше
гражданско право на отговор.
С уважение,
Зарица Динкова и Петко Цветков
Съпредседатели на Зелените
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