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На 9-ти февруари България отбеляза с шествия в много градове от страната осмата
нерадостна годишнина от затварянето на българските медицински сестри в Бенгази,
Либия. Броени дни след това, на 11-ти февруари, Генералното Консулство на Република
Бълария в Мюнхен покани представители на българските студентски сдружения в
Бавария (представени бяха «Шипка» от Мюнхен и Аугсбург и «Златен Век» от Ерланген и
Нюрнберг) на среща с българския външен министър г-н Ивайло Калфин. На
мероприятието присъстваха още посланик Меглена Плугчиева, замeстник-министърът на
външните работи Тодор Чуров и генералният консул Атанас Кръстин. Г-н Гюнтер
Габщайгер, депутат в Баварския Ландтаг от управляващата партия ХСС, беше почетният
гост на срещата.
След уводни думи от страна на консула, министър Калфин осведоми студентите
относно развитието на актуални теми от вътрешната и външна политика на България.
Част от темите бяха свързани с участието на министъра в Конференцията по сигурността в
Мюнхен, с американските военни бази в България, със съкровищата в частни колекции, с
пътната карта за премахването на американски визи за български граждани.
Както се очакваше, специално внимание беше обърнато както от страна на министър
Калфин, така и от страна на студентите, на темата за българските сестри в Либия.
Вицепремиерът благодари на всички присъстващи, че носят лентичката от акцията «Не
сте сами», и определи проблема с осъдените на смърт сестри в Бенгази като «национална
кауза». Той припомни, че тъй като България има малко преки инструменти за повлияване
на изхода от създалата се ситуация, държавата се ангажира силно с привличането на
международна подкрепа в лицето на останалите страни членки на ЕС, както и институции
като Съвета на Европа, Съвета на външните министри и Европейския парламент. Г-н
Калфин определи като напредък също така категоричните откази на политическите
лидери на Франция, Англия, Италия и Съединените щати да преговарят с полковник
Кадафи, докато кризата с българските сестри не намери своето справедливо решение.
Министърът сподели, че от страна на българската държава се полагат всички усилия да
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бъдат осигурени подходящите медицински грижи за заразените либийски деца. Като
примери бяха споменати лечението на част от децата във френски и италиански болници,
създадения паричен фонд, както и предложението на българското правителство да бъде
построена болница в Бенгази, която да се превърне в африкански медицински център за
борба с вируса на СПИН. Калфин изказа съжалението си, че придържането на либийската
страна към негъвкава официална позиция продължава да бъде пречка за разрешаването
на казуса. Същевременно, курсиращото в общественото пространство настояване за
икономически санкции беше определено като «нереално». Външният министър обясни,
че държавата ще продължи консолидацията на политическата подкрепа за сестрите ни.
В заключение на възникналите въпроси по темата петимата представители на « Златен
Век» връчиха на министър Калфин фотоалбум със снимки от провеждащата се кампания
на

сдружението

за

осведомяване

на

немската

общественост

и

спечелване

на

високопоставени политически фигури и широката общественост в Германия за акцията
«Не сте сами». Сред тях са кметът на Нюрнберг Улрих Мали, г-н Гюнтер Габщайгер –
депутат от ХСС и неговата съпруга Ани Габщайгер, президентът на съвета на чужденците
Марио Ди Санте, съпругата на д-р Гюнтер Бекщайн - министър на вътрешните работи на
Бавария, която обеща да му предаде лентичката, директорът на фирмата домакин на
Конгреса на Баварските малки и средни предприятия г-н Гасман и други депутати и
бизнесмени. Допълнително членовете на «Златен Век» раздадоха лично над 300 лентички
на студенти в Ерланген и Нюрнберг.
Министърът благодари за положените усилия и насърчи членовете на студентските
организации да продължат действията си. Той пое ангажимента албумът да стигне до
българските медицински сестри в Либия в знак на подкрепата на българските студенти в
чужбина за тях.
Завършвайки посещението си, министър Калфин апелира към българските студенти да
вземат активно участие в наближаващите избори за Европейския Парламент. Той дори
призова студентите да поканят в Германия кандидатите за членове на парламента, за да
представят себе си и вижданията си относно България в Европейския Съюз.
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