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Bulgaars burgerprotest verdient
actieve steun
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Nederland en de EU kunnen in lidstaat Bulgarije het
verschil maken door de protesten van burgers te
steunen, betoogt Margarita Jeliazkova.
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Vreedzaam en vastberaden protesteren Bulgaarse
burgers al meer dan een week tegen de macht van
een politieke elite die uit een catastrofale combinatie
van oude communistische en nieuwere criminele
netwerken bestaat. De alom geprezen, geweldloze
machtsovergang van 10 november 1989 leidde via
'vriendjespolitiek' tot een samenballing van oude
politieke en op criminaliteit gebaseerde
economische macht. Toetreding tot de Europese
Unie heeft dat niet kunnen keren, maar heeft wel
een stille verandering onder burgers
teweeggebracht.

Tijdens de vijftien jaren van voorbereiding op de
toetreding heeft de EU ertoe bijgedragen dat er een
nieuwe generatie Bulgaren is opgegroeid met
serieuze verwachtingen van fatsoenlijke politiek en
behoorlijk bestuur. Die verwachtingen zijn keer op
keer gefrustreerd door de oude elites -
communistisch (BSP), populistisch (GERB), of
Turks (DSP).

Uitwassen

Sinds de toetreding van Bulgarije tot de EU in 2007
hebben de EU en niet op de laatste plaats
Nederland luidkeels kritiek gehad op het land, juist
vanwege de nauwe banden tussen politici, hoge
bestuurders en georganiseerde misdaad en de
daarmee verbonden uitwassen. De burgerprotesten
van de afgelopen week zijn een uiting van precies
diezelfde kritiek. De nieuwe Bulgaarse
middenklasse, gevoed met Europese waarden en
normen, heeft zich de ideeën van rechtsstaat, van
transparant en integer bestuur, van onafhankelijke
media en vrije meningsuiting eigen gemaakt.

Het wekt daarom verbazing dat, juist nu deze
protesten in volle gang zijn, noch Europa, noch
Nederland veel te zeggen heeft over de
burgerprotesten in Bulgarije zelf. Juist nu zouden de
publieke opinie en de media veel meer aandacht
aan de protesten en hun achtergrond behoren te
besteden. Maar het lijkt wel of alleen gewelddadige
protesten (als in Turkije of Brazilië) voor de media
voldoende nieuwswaarde hebben.

De officiële Bulgaarse media zelf zijn de laatste vijf
jaar steeds afhankelijker geworden van
plutocratische eigenaren (van het type Murdoch of
Berlusconi) en dit heeft een rampzalige invloed op
mediavrijheid en mediapluralisme gehad.

Daarom is het juist zo belangrijk dat vrije media in
Nederland en andere Europese landen een meer
volledig beeld van de huidige protesten
presenteren. De goed geschoolde burgers die nu op
straat zijn, gebruiken de sociale media om zich te
organiseren, maar het zijn geen 'internetlosers',
zoals een vertegenwoordiger van de Bulgaarse
socialisten ze heeft genoemd. Ze krijgen simpelweg
geen gehoor bij de meeste westerse tv-zenders en
kranten. Ook de Europese lidstaten en de EU zelf
zouden de Bulgaarse regering onder veel grotere
politieke druk moeten zetten. De politieke partijen in
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het Europees Parlement zouden de leiders van hun
Bulgaarse zusterpartijen moeten aanzetten tot
vernieuwing, in plaats van onverschillig de andere
kant uit kijken.

Symbolisch

Nederlandse politici tonen alleen belangstelling voor
Bulgarije als er weer een binnenlands debat over
nog verdergaande beperking van arbeidsmigratie
mee gewonnen kan worden. Nu er een kans is om
een heuse Bulgaarse vernieuwingsbeweging te
ondersteunen, al was het maar symbolisch, geven
Nederlandse politici niet thuis.

De huidige burgerprotestbeweging is een enorme
kans voor een nieuwe start in de Bulgaarse politiek.
Steun voor onafhankelijke media en voor nieuwe of
sterk vernieuwde politieke partijen kan juist nu het
verschil maken. Europa en Nederland kunnen in
een klein land als Bulgarije dat al deel uitmaakt van
de EU veel meer bereiken dan in andere delen van
de wereld. Wachten totdat het conflict tussen

protesterende burgers en regering gewelddadig
wordt, is zeer riskant. Het is nu tijd om burgers te
steunen die iedere avond voor democratie en
rechtsstaat de straat op gaan.
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