В хода на предизборната кампания за Избори за Европейски парламент 2019,
често в страната хората, които идват на срещите поставят въпроса защо левите сили не
сме обединени срещу ГЕРБ, за да успеем да предложим убедителна лява алтернатива на
сегашното управление.
Поради важността на въпроса, припомняме отново събитията:
· След решение на Националния съвет на АБВ, с писмо от председателя Румен
Петков от 5 февруари 2019 г. до Корнелия Нинова, предложихме разговори, за
формиране на широка коалиция за предстоящите избори. До този момент не сме
получили официален отговор от председателката на БСП, като вместо това в медиите
координирано членове на ръководството отхвърлиха тази възможност;
· Никога не са водени разговори за характера на възможността коалиция, участие
с места в общата листа и т.н. Разговор по тези теми не е имало просто защото БСП отказа
да отговори на предложението;
· Припомняме, че при изборите за президент, на основата на предварителните
разговори, ПП АБВ подкрепи кандидатурата на г-н Румен Радев като общ кандидат на
левицата, който да се изправи срещу кандидата за президент на ГЕРБ. Въпреки
предварителните разговори и след решението на ПП АБВ, Корнелия Нинова отхвърли
възможността за коалиция;
· Очевидно, че въпреки опитите на ПП АБВ за потърси широк фронт и убедителна
лява алтернатива срещу управлението на ГЕРБ, на два пъти Корнелия Нинова отхвърли
подобна възможност;
· След формирането и регистрацията на Коалиция за България, която е израз на
последователната позиция на участващите в нея партии да се търси лява алтернатива на
управлението, БСП предприе мерки за оспорване и разбиване на тази коалиция, което
искане беше отхвърлено от компетентните органи.
Отказът на Корнелия Нинова да търси партньори и обединение в лявото
пространство са очевидни и са действия, които дългосрочно облагодетелстват
единствено управляващите от ГЕРБ. Липсата на консолидация и партньори, няма да
допусне убедителен резултат в бъдещи парламентарни избори, в които българските
граждани да изберат ляво управление. Вместо това Корнелия Нинова ще предложи
всякакви безпринципни компромиси с ДПС и други сили в опитите да състави
мнозинство. Така освен политическа услуга на ГЕРБ, освен опити за се затвърди
статуквото на корумпираното управление, Корнелия Нинова прави услуга и на
автентичните леви партии, защото под нейно ръководство БСП окончателно напусна
лявото идеологическо пространство и се превърна в партньор на управлението, който
ще гарантира статуквото. Така левите партии в Коалиция за България могат да изградят
автентичната лява алтернатива за България.

