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Свидетелство за значението, 
което Консултативния коми-

тет отдава на срещите, беше фактът, 
че начело на делегацията прис-
тигна г-жа Лидия Баста-Флайнер, 
вицепрезидент на Консултатив-
ния комитет. В  екипа й бяха г-жа 
Анастасия Крикли и  г-жа Милена 
Клайнер. Заедно с тях в Прага прис-
тигна и  г-н Крищоф Зиман, секре-
тар на Консултативния комитет. За 
разговор с тях бяха поканени пред-
ставители на сдруженията на съот-

ветните малцинства.
Като представители на българ-

ското малцинство, покана полу-
чиха председателите на всички 8 
сдружения, работещи в  Прага. За 
съжаление, три от тях – „Св. Св. 
Кирил и Методий“, „Заедно“ и Цър-
ковното настоятелство, с председа-
тел отец Пламен Тодоров, не не про-
явиха интерес към срещата.

В самия увод, делегатите на Кон-
султативния комитет поясниха, че 
Комитетът не е пряко свързан с Ев-
ропейския съюз. Докато в Европей-
ската общност членуват 27 страни, 
Консултативния комитет има 47 
членове от различни европейски 
държави. Това е причината, поради 
която и трите дами в делегацията не 
са от членските страни на Съюза.

Делегацията прояви интерес от 
начина, по който чешката държа-
ва следва ратифицираната от пра-
вителството Рамкова конвеция за 
защита на националните малцин-
ства.

В началото, всички присъстващи 
представители на отделните сдру-
жения изказаха мнение, че от само-
то начало на пребиваването си в Че-
хия, нито за миг не са почувствали 
дискриминационно отношение. 
Едва постепенно, последвалата дис-
кусия разкри някои мнения. Пред-
ставителите на сръбското малцин-
ство се оплакаха от незначителните 
субсидии, отпускани им за тяхната 
дейност. Беше изтъкнато, че като 
цяло се преферират словашкия, 
немския и  полския език. На тези 
езици има радиоизлъчвания по 
чешкото Национално радио и теле-
визионни програми по регионални-
те телевизионни канали. Къде то-
гава остават българският, руският, 
сръбският и  другите езици? Петър 
Попов, представител на ръковод-
ството на Дома на малцинствата из-
тъкна, че в Австрия, например, има 
ежедневно едночасово предаване 
на български език. Той попита къде 
са комисиите към Чешката нацио-
нална телевизия и Чешкото нацио-
нално радио? Петър Попов засегна 
и липсата на информация от страна 
на членовете на Комисията за мал-
цинствата към правителството на 
Чехия – надолу по структурите на 
отделните малцинства. Мнението 
му беше, че причините за това са 
няколко. На първо място, в  коми-
сиите много често са изпращани не-
компетентни лица, избрани незнай-
но как. В  повечето случаи те имат 
свои професии и  ангажиментите 
си към съответното малцинство 
приемат като формални. Участват 
в  заседанията на комисиите и това 
изчерпва дейността им. Ето защо 
повечето от присъстващите не са 
чували за проблемите, които Коми-
сията поставя относно Рамковата 
конвенция.

Сръбският представител на сдру-
жението „Никола Тесла“ се отклони 
от темата, опита се дори да атакува 
другият представител на сдружени-
ето „Св. Сава“. Обвини ги в монопол 
и  наследствено предаване на пост-
овете, непрозрачност и  т.н. Беше 
прекъснат съвсем обосновано.

Димитър Христов, представи-
тел на БКПО в ЧР и Пражкия клуб, 
разказа за работата на Българската 
културно-просветна организация 
и  нейните десет регионални клу-
ба. Основната точка в  изказване-
то му беше съжалението поради 
разформироването на Комисията 
за малцинствата към Пражкото 
кметство. Той изтъкна, че дей-
ността й в  нито един момент не 
е  била формална. Представители-
те на малцинствата са се събирали 
и  на неформални срещи, понякога 
и  извън кметството, в  седалищата 
на различни малцинства. Две от 
идеите й – фолклорният фестивал 
„Прага сърцето на народите“ и фут-
болният турнир на малцинствата 
под защитата на Сената, все още 
се провеждат ежегодно, години на-
ред, и  се радват на голямо участие 
и зрителски интерес.

В  заключение, делегатите благо-
дариха и  подчертаха, че чешкото 
правителство действително полага 
не малки усилия и  грижи за мал-
цинствата в  страната, без значе-
ние дали са признати или не. Дори 
грижата е  надстандартна – с  което 
всички се съгласиха. �

В ПРАГА ПРИСТИГНА ЕКИП НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ КЪМ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВ-
РОПА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА. МЕЖДУ 11 И 15 АПРИЛ, ДЕЛЕГАТИТЕ ПОСЕТИХА ПРАГА, 
ОСТРАВА И ЧЕШКИ ТЕШИН И СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛЦИНСТВАТА. СРЕЩАТА С БЪЛГАРСКОТО, 
ГРЪЦКОТО И СРЪБСКОТО МАЛЦИНСТВО В ПРАГА СЕ СЪСТОЯ НА 13 АПРИЛ, В ДОМА НА МАЛЦИНСТВАТА.
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