ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦВЕТАРИ

Ние, българските цветари, следим внимателно излъчваните напоследък в медиите
репортажи с призива: „Не подарявайте цветя, а пари, които ние ще дарим на бедните”.
С болка установяваме, че подобни призиви са предизвикани от ситуацията, в която
всички ние се намираме – на ръба на оцеляването, без надежда за по-добри дни…
Нашата професия е високо ценена в целия свят, тя изисква високо ниво на
компетентност в области като производство на цветя, търговия с малотрайни продукти,
флорален дизайн, и в никакъв случай не е по-лека от всички останали професии. Ние –
производители, търговци и дизайнери, сме малка част от българската икономика, но
много семейства се изхранват от този дребен бизнес.
За съжаление днес в България някой определя труда ни като „безсмислен”, налага чрез
българските медии това свое мнение в обществото, а в същото време го осребрява за
свои каузи. Не е ли това поредното разделяне и дори умишлено въвеждане на
обществото в заблуда, подмяна на истинските причини за нашата материална бедност.
Ние сме ЗА благотворителността и я правим, без показност. Благотворителността е
лично дело, тя не е безлична и безадресна и не се нуждае от призиви. Последните
събития от миналогодишните наводнения показаха, че колкото и да сме бедни, всички
отделяме за хората, изпаднали в бедствено или в затруднено материално положение.
Като висш акт на солидарност, освен всичко друго, благотворителността носи щастие и на получаващите я, и на даряващите я!
А нима не изпитваме същите чувства, когато даряваме цветя? С поднасянето на живи
цветя – мимолетни и нетрайни, изразяваме най-ценните човешки добродетели и
чувства – любов, радост, благодарност, уважение, почит, преклонение, извинение,
мъка, скръб…
Нима това е безсмислено?!
Според нас, ако хората се оставят да бъдат заблудени, скоро освен в материална
бедност, ще потънем и в духовна и нравствена нищета…
И на финала, нека ви напомня как големият български поет Валери Петров помоли
приятелите си, вместо да даряват цветя на юбилея му, да ги поднесат на паметника на
Св. Св. Кирил и Методий…
Това е цивилизовано!

