ОТВОРЕНО ПИСМО
до
Г-н Бойко Борисов - Министър-Председател на Република България.
Относно:
Прокарването на чужди законодателни модели касаещи пряко или косвено
българското семейство и неговите деца .
От
Валентин Иванов Желев
в качеството си на:
- създател и админ на фейсбук група Българска общност в Норвегия
и от името на
-”Национална група Не на Стратегията за детето 2019-2030”
- български гражданин живеещ от 11 години в Норвегия
-баща на две деца и дядо на три внучета .
Г-н Борисов,
Българска общност в Норвегия е създадена през 2014 год. с цел осъществяване на
контакти, взаимопомощ и обмен на информация между българите живеещи в Норвегия !
Групата в момента наброява около 2500 души.
Националната група Не на Стратегията за детето 2019-2030 е създадена на 16-ти
февруари 2019-та година от две млади майки с изострено чувство за справедливост и
морал, силно притеснени от текстовете на Стратегията за детето 2019-2030 ! Досега групата
има около 105 000 души , всеки ден се присъединяват нови хора , създадоха се и множество
локални групи , в които има още около 30- 40 000 души !
Преди няколко години случайно попаднах на информация за Барневерн, споделена от
наша сънародничка. Не знаех нищо за тази организация и се зачетох в материала. Останах
изумен от прочетеното и се зарових, за да разбера какво се случва в Норвегия . Започнах да
споделям в групата и да информирам нашите сънародници. Намериха се доста българи

работещи в свързани с Барневерн институции, които яростно защитаваха системата.
Намериха се обаче и честни и почтени българи, които станаха съмишленици и започнаха да
разпространяват истината, както в Норвегия, така и в България. Започнаха да ми се обаждат
и хора, които вече имаха проблеми с Барневерн. Изчетох хиляди статии, постове и
коментари, изгледах стотици видеа и се срещнах с много хора, които са пострадали от
Барневерн. Аз и моите съмишленици дадохме множество интервюта, в които разяснихме как
работи системата и срещу кого. Вследствие на информационната кампания стотици
български семейства напуснаха своевременно Норвегия, като спасиха семействата си и
своите деца!
Съвременното законодателство за Барневерн тихомълком, зад гърба на норвежкия
народ, е прокарано преди около 30 год.. Очевидно написано с много добри намерения да
предпази децата в едно общество, където алкохолизма, наркоманиите, насилието,
педофилията, сексуалните посегателства и извращения са били ужасяващи! Норвежците
вероятно тогава са си отдъхнали и са си казали:- Ето, най-накрая всичко ще си дойде на
мястото и децата ще растат щастливо ! И приказката за щастливото Кралство Норвегия
,където растат щастливи деца свършва дотук! Постепенно социалните услуги преминават в
ръцете на НПО-та и частни фирми, норвежкото Правителство осигурява финансирането на
Барневерн, а Барневерн разпределя баницата. За тази година бюджета на Барневерн е
около 50 милиарда крони или около 10 милиарда лева, в същото време бюджетът на
България е около 45 милиарда лева! Можете сам да си дадете сметка за мащабите и
могъществото на Барневерн ! Сега социалните услуги са концентрирани основно в пет
големи интернационални акционерни фирми, някои от които регистрирани в данъчни
убежища. Акциите на тези фирми се търгуват на най-големите международни акционерни
борси и носят печалби между 23 и 25% на акционерите! Много повече, отколкото се печели
от петролния бизнес в Норвегия! Акционери в тези фирми са много богати хора, политици и
бизнесмени !
Всяко общество има нужда от социална закрила над децата и Барневерн също го прави ,
но в повечето случаи нещата са излезли извън контрол ! Тя е могъща структура действаща
безкомпромисно и брутално, подкрепена от силовите структури на Норвегия! Всяко
набедено семейство е тероризирано от социалните служби, които правят безкрайни
проверки по всяко време на денонощието, събират информация за семейството и тази
информация после се използва срещу родителите! Деца се отнемат по абсурдни поводи,
много често само по анонимен сигнал от “будни” граждани или съседи, като родителите се
вкарват в безкрайни битки с бюрократичната машина на Норвегия ! Доносничеството в тази
страна се е превърнало в национален спорт! Веднъж отнето дете или деца в повечето
случаи не се връщат при родителите си, а остават в приемни семейства или институции като
след тях вървят едни много големи пари. Всички замесени в схемата получават своите преки
или косвени облаги от Барневерн ! Барневерн си е спечелила прозвището “Норвежкото
детско Гестапо” в целия свят ! Чрез Барневерн и силовите структури норвежките власти са
поставили норвежкия народ под пълен контрол! Гражданското общество е смачкано и няма
съпротивителни сили, хората се страхуват за децата си. Всеки, който дръзне да застане

срещу системата, може да загуби работата си и да бъде подложен на тежки репресии!
Смело твърдя, че Норвегия е построила неолибералния тоталитарен комунизъм и върви към
своето светло сгромолясване! Демографската криза е налице, отчаянието и апатията са
огромни, и може би е въпрос на време да се появи новия Андерш Брейвик ! На норвежкия
казан дяволи не му трябват, достатъчно му е Барневерн ! Въпреки всичко което им се
случва, норвежците винаги ще ви се усмихват мило и лицемерно, защото са възпитани така
още от родилния дом!
Явно, че от доста години неправителствени организации в България постепенно и
методично работят по внедряването на норвежкия модел на Барневерн в българското
законодателство! Явно, че много добре са запознати с методите на контрол над
населението, осъществявано чрез социалните служби в Норвегия, и сънуват розови сънища,
как ще дойде време и те да го правят в България! Явно, че са усвоили и доста пари, както от
Норвежкия финансов механизъм така и от други щедри спонсори ! Явно е, че и българските
официални институции са били успешно облъчени с омаята на Барневерн идеологията!
Явно, че мечтата на всеки овластен бюрократ е била на път да се осъществи - чрез серия от
законодателни промени да се постави обществото в ситуация на зависимост и страх от
властите, като се посегне на най-милото на българина- децата му! Подписан е Меморандум
с Норвегия, осъществени са двустранни срещи, норвежкия детски омбудсман е бил на
посещение в България, а наши делегации вероятно са се разходили и до Норвегия, за да им
бъде показан челния норвежки опит ! В резултат на което се събират едни 152 НПО-та , след
тежък робски труд сътворяват безобразието наречено “Стратегия за детето 2019 -2030”,
която обаче 80% е преписана от норвежкото законодателство за Барневерн !
И - о ужас !!! Появяват се едни българи от Норвегия и започват да разказват как
Барневерн отвлича децата на наша сънародничка и на други хора , следват интервюта по
bTV, пресконференция в Пресцентъра на БТА на 17.07.2018 , отново интервюта и срещи с
институции, втора пресконференция на 05.09.2018, отново в Пресцентъра на БТА, и нови
разкрития след това в социалните мрежи! На 14.08.2018 Българската общност в Норвегия
създаде “Протестна декларация срещу незаконното отвличане и държане в плен на
български деца от Барневерн в Норвегия”, която започна да разпространява ! На 01.09.2018
лично връчих такива декларации на господата Емил Радев и Георг Георгиев на среща на
Младежи ГЕРБ в Гранд Хотел Варна, на 04.09.2018 около 130 такива поименни декларации
бяха депозирани в Народното събрание. Същия ден входирахме Декларация в
Президентството, такива получиха и в почетните консулства на Норвегия! С Николай
Николов от Асоциацията на бащите в България отидохме при Омбудсмана, Мая Манолова я
нямаше и се срещнахме с Ева Жечева и Нуртен Патраклъ! Ева Жечева видимо беше
раздразнена, че и нарушаваме рахатлъка ! Говорихме за отнетите деца в Норвегия и за това,
че такива практики започват да се прокрадват и в българското законодателство. Зададохме
конкретен въпрос: -Те запознати ли са с норвежкото законодателство за Барневерн, и
харесват ли методите на Барневерн с които си служи? Отговорът беше повече от
потресаващ : - Да те били запознати с норвежкото законодателство, харесвало им как
Барневерн защитава интересите на децата, и щели да работят за прокарване на подобно

законодателство и в България, което в максимална степен да защитава интересите и на
българските деца!
След като се върнах в Норвегия връчих Декларации на норвежки език на полицията,
съда, Барневерн, Областния управител и раздадох такива на много норвежки и
чуждестранни граждани! Досега не съм получил отговор нито от български, нито от
норвежки институции! Липсата на отговори, криенето на тези които са участвали в
обсъжданията, неясното финансиране и прокарването на Стратегията зад гърба на
българските граждани, ги изкара на улицата, и сега всички замесени в този брюкселски
буламач, трябва да дадат съответните отговори и да си подадат оставките, а някои да бъдат
разследвани за конфликт на интереси и участие в проекти, застрашаващи Националната
сигурност на България !
200 годишната държава Норвегия, известна със срамната история на викингите,
стерилизацията на малцинства, детското робство, лоботомиите и експериментите върху
хора в психиатричните клиники, а сега и с експериментите върху децата и семействата от
страна на Барневерн, не може да бъде фактор в законодателната политика на България !
Такива фактори не могат да бъдат и страните от Западна Европа, които създадоха
инквизицията и горяха хора на клади, колонизираха народи, избиваха и ограбваха
коренното население , създадоха робството и търговията с хора, разпалваха и участваха във
войни в целия свят, изобретиха концлагерите и газовите камери, за да наложат арийското си
превъзходство ! Вече няма какво да се краде, поробва и колонизира, и затова обърнаха
погледи към нашите източноевропейски народи! Кога станаха толкова морални, че да ни
учат на морал и да ни пробутват техните “морални ценности” ? Или казано на народен език:
-Кога станаха калайджии, кога им почерняха ……...???
Аз съм десен човек и харесвам идеята за Европейския съюз- свободно движение на
капитали, премахване на граници, обща митническа и валутна политика, банков съюз,
защита на работниците от недобросъвестни работодатели, обща пенсионна политика,
здравно осигуряване и т.н.. Но не съм съгласен брюкселските бюрократи да делегират само
права на властите, социалните служби, жените, децата или на извратените ЛГБТ общности!
Делегирането на право води след себе си поне още три категории- задължение, отговорност
и поощрение или порицание (наказание) . Аз имам право на труд и заплата, но съм
задължен да стана сутринта, да се приготвя и да отида на работа, където отговорно да си
свърша работата, за което ще получа заплата или ще бъда наказан ! Детето по същия начин
има право на щастливо и безгрижно детство, но има и задължението, когато вече е
самостоятелно, да си измие зъбките, родителите са за това, да му покажат как да го прави
отговорно и качествено, след което детето ще получи поощрение да похапва сладолед или
шоколад, тъй като няма да има кариеси !
На писачите на Стратегии им е дадено право да ги пишат, задължението да ги напишат
компетентно и в срок, отговорността да бъдат в интерес на цялото общество или отделната
група , и за труда си да получат съответните поощрения или наказания ! Видно е, че не са си
свършили работата както трябва от многохилядните протести в около 30 града, които ще
продължат и занапред, докато не бъдат уволнени отговорните служители и не бъдат

подадени оставки от министри и директори на дирекции и агенции! Също така трябва да
бъдат разследвани и НПО-тата, участвали в написването, за конфликт и обслужване на
чужди интереси чрез финансиране от други държави !
Българският народ е корав народ, преживял империи, робства, войни и диктатури.
Съхранили сме българската идентичност, език,вяра, фолклор, традиции, обичаи, занаяти,
опазили сме бойните си знамена от плен и поругаване ! Много малко са срамните моменти в
глобалната българска история! Аз, моите деца и моите внуци се гордеем че сме българи !
Територията на Балканския полуостров която населяваме като кръстопът между Европа,
Азия и Африка ни е срещнала с много народи и култури и ни е направила дружелюбни,
състрадателни и човеколюбиви ! Българите сме социални хора и сме отворени към
предизвикателствата на новия модерен свят!
Г-н Борисов,
Не позволявайте страната ни да бъде превзета отвътре от хора и организации с нечисти
намерения, финансирани от държави със съмнителна репутация - Норвегия !
Не позволявайте на НПО-та и фондации да индоктринират децата ни в училищата с
вредни за българската народопсихология и бит ЛГБТ идеологии !
Не позволявайте на финансово заинтересовани НПО-та и институции да прокарват в
България международни документи - Стратегии, Конвенции, Меморандуми и двустранни
Споразумения , несъобразени с българската народопсихология , бит и култура !
Не позволявайте Барневерн в България! Българите не протестират, защото искат да си
бият децата, а срещу опитите да бъде въведен норвежкия модел на Барневерн!
Не позволявайте над 150 000 души в Националната и Локалните групи да бъдат наричани
психясали и кресливи от шепа чиновници , журналисти и грантополучатели!
Не позволявайте да ви манипулират, че социалните служби и НПО-тата са много
загрижени за децата! Едните си заработват заплатите, а другите си оправдават грантовете!
Родителите са най-загрижени за децата си!
Не позволявайте да Ви манипулират , че ние си служим с фалшиви новини и сме
свързани с политически партии! “Българска общност в Норвегия” и групите “Не на
стратегията за детето 2019-2030” никога не са разпространявали фалшиви новини и не са
били свързани с политически партии! Всички наши изяви са финансирани с наши лични
средства!
Долу ръцете от българските деца ! Да живее България и Българския народ !
Очаквам отговорът Ви на мейл once@abv.bg или във Фейсбук!
19.05.2019

Kristiansand , Norge

Валентин Иванов Желев

