
Фашизмът все още е заплаха!  

Да спрем провеждането на Луков марш! 

 

 

Протестно шествие „Да спрем Луковмарш 2015!“ 
14 февруари 2015 г., 12 ч. пилоните на НДК 

 

 

На 1 октомври 2008 г. тялото на студента по медицина Михаил 
Стоянов е намерено в Борисовата градина. Двамата заподозрени в предумишлено убийство 
били част от група, която „прочиствала парка от гейове“. На 6 юни 2010 г. в трамвай 20 са 
нападнати група младежи, отиващи на митинг в подкрепа на чужденците. Нападателите се 
свързват с неонацистката група „Национална съпротива“. И двете дела се водят за 
престъпления от „хулигански подбуди“, а не като престъпления от омраза. Осъдени все още 
няма. 

На 3 ноември 2013г., ВМРО-БНД, начело с а Ангел Джамбазки свиква протест под надслов 
„Шествие против имигрантското нахлуване“. В апела се говори за „изчистване на града“ от 
нелегални имигранти, за създаване на „доброволни патрули и отряди“ за „въвеждане на ред“ в 
града. На 29 октомври 2014г. прокуратурата е прекратила разследването срещу евродепутата  
Джамбазки по обвинение за подбуждане към насилие и омраза на расова основа. 
Становището на прокуратурата е, че изявлението на Джамбазки е проява на свобода на 
словото.  

В периода август 2013 г. – ноември 2014 г. нападенията над роми, чужденци, различно 
изглеждащи българи зачестяват. Последните са срещу смесени двойки - над бременната Яна и 
нейния съпруг Хашим пред Народната библиотека, семейството от кв. Борово в нощта на 
Хелоуин. 

Днес, в България, все още има ксенофобски и расистки настроения и те взимат жертви. 
Фашизмът все още е заплаха. С неглижирането на проблема, който за съжаление бива съден 
като „хулиганство“, властите го задълбочават. 

И през тази година в София се подготвя „Луковмарш 2015”, под надслов „Въпреки всичко!“. 
Мероприятието се провежда вече над 10 години, организатори са БНС, с участието на ВМРО и 
Национална съпротива, „Кръв и чест“ и други международни нео-нацистки групи.  

Под предлог, че почитат герой от Първата световна война, организаторите реабилитират 
създателя на „Съюза на българските национални легиони“ – организация от фашистки характер 
с пара-военна структура, провеждала силови сблъсъци и физическа саморазправа през 30-те 
год. на ХХ век. Техният водач, ген. Христо Луков е известен с антисемитизма си, пристрастията 
си към Третия райх, оказва натиск за антисемитски мерки и политика, по-близка до тази на 
Хитлер. Възпоменателните факелни шествия по повод годишнината от смъртта му са повод за 
публично демонстриране на крайно националистически, нео-нацистки и антихуманни идеи. 

През 2014 г. Столична община не издава съгласувателно уведомление за проявата, а в деня на 
шествието издава забрана за провеждането му, заради ескалиране на етническото напрежение 



при подобно мероприятие от предходния ден в Пловдив (нападението над Джумая Джамия от 
14 февруари 2014 г.). Въпреки това Луков марш се провежда на 15 февруари 2014 г. при 
засилени мерки за сигурност. И тази година Луковмарш е обявен за 14 февруари 2015г. от 
17.30ч.  

Луковмарш продължава да бъде символ на безпроблемното присъствие на нео-нацизма в 
обществото ни. Виждаме как тези опасни идеи набират сила в Европа по повод бежанските 
вълни, както и последните терористични атаки във Франция (движението PEGIDA вече има свои 
привърженици и в България).  

Искаме да се противопоставим на засилването на ксенофобските, расистки и хомофобски 
настроения с мирно протестно шествие под надслов „Да спрем Луковмарш!“. То ще се проведе 
в същия ден, 14 февруари, от 12 ч. и ще тръгне от пилоните на НДК. За проявата е издадено 
съгласувателно уведомление от Столична община.  

С това шествие ние заявяваме своята човешка и гражданска позиция срещу фашизма и крайния 
национализъм. Изказваме солидарност с традиционно атакуваните малцинства (евреи, роми и 
др.), с мигрантите, ЛГБТ хората и всички, срещу които е насочена омразата на нео-нацистите. 
Нацизмът е заплаха за цялото общество. Не на страха и безразличието. Не на омразата! Не на 
фашизма! 

 

От Гражданска инициатива срещу Луковмарш 

Организацията на протестното шествие не е обвързана с никакви политически партии и 
официални структури. 

Още информация: https://www.facebook.com/events/1526785990927629/  
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