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„Модерна България” навлезе уверено в предизборната битка във фейсбук –
най-модерният канал за политическа комуникация. Страницата на движението ( http://w
ww.facebook.com/Dvizhenieto
) , което ще се яви на изборите под формулата Гражданска листа „Модерна България”,
вече има 12 387 харесвания, съобщиха от пресофиса му. Това я нарежда на почетното
трето място, пред утвърдени политически субекти като ГЕРБ и ДСБ.
Само за последните два дни над 300 души са харесали страницата на движението с
идеите му за смяна на системата: граждански контрол над политици и закони и
по-справедлива пазарна икономика. Във Фейсбук последователите на „Модерна
България” научават за всяка по-важна стъпка от предизборната кампания на
Гражданската листа, за медийните участия на нейните лидери и позициите й по
актуални политически въпроси. Майсторски фотопопадения – като снимката на
полицейски автомобил, спрял върху място, предназначено за паркиране на хора с
увреждания, точно срещу предизборния щаб на Гражданската листа също се радват на
висок посетителски интерес.
Страницата е на второ място по броя на споделянията – 2583 „говорят” за нея и на
трето място при съотношението между броя на харесванията и броя на споделянията с
коефициент 4,80. Петър Кичашки, който е водач на Гражданска листа "Модерна
България" във Видин сподели, че последователите на новата гражданска формация са
хора със собствени позиции, отворени към диалога и умерената критика – за разлика

1/2

„Модерна България” на лидерска позиция във Фейсбук
Написано от ivailo
Сряда, 17 Април 2013 16:39

от виртуалните общностите на повечето партии, сред които доминират политическите
клиентелисти или дори хейтърите. "Създаде се и Фейсбук страница на гражданската
листа и за Видин, като буквално за час тя събра над 100 последователя." - каза още
Кичашки, според когото това е ясен индикатор за сериозния интерес към гражданската
листа, която е номер 9 в бюлетината.
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