Пресконференция против промените в
Закона за народната просвета

Днес, 26.07.2010, гражданско сдружение "Асоциация
общество и ценности" свика пресконференция, на която
обсъдиха прибързаното приемане на поправки в Закона за
народната просвета от Народното събрание на 21 юли т.г.
Още преди да бъде приет на първо четене законът за
задължителното образование на петгодищните деца,
сдружението, представляващо неправителствени
организации включващи гласа на българските родители, бе
предоставило петиция, в която категорично обявява своето
несъгласие с въвеждането на такъв проектозакон. Въпреки
безкрайните опити гласът на народа да бъде чут, тази
петиция не стигна до Народното събрание. Чрез отворено
писмо, адресирано до г-н Стоян Янакиев, г-жа Цецка Цачева,
парламентарно представените партии, българските медии; с
копие до г-н Сергей Игнатов, г-н Тотю Младенов и г-н Симеон
Дянков, сдружението продължава да дава сигнали към
управниците на държавата, че грешат. В отвореното писмо са опоменати причините за несъгласието към промените в Закона
за народната просвета, а именно - грубо потъпкване на родителските права; опасност за психическото и здравословното
състояние на децата; изключителен популизъм и изкривяване на фактите пред българските граждани; увеличаване на
финансовата тежест и възможност за финансови злоупотреби от страна на държавата. Всички тези проблеми бяха добре
аргументирани, както в писмото, така и на пресконференцията.
Основният проблем, който бе засегнат е, че въвеждането на един такъв закон би довело до всички от гореизброените
проблеми, а най-вече, че държавата дискриминира родителите и тяхнат полезност в отглеждането на собствените си деца, а
именно като присвоява техните функции, още докато детето им е в най-крехката си възраст, заявявайки контекстно, че те са
неспособни да изпълняват родителските си задължения. Тезата, обоснована на редица изследвания, която подкрепя
сдружението е, че най-естествената среда за социализация на едно дете трябва да бъде семейството, разширеното семейство,
братя и сестри, дори съседи и не е необходимо децата да общуват само и единствено с връстници. Част от тези изследвания
показват, че колкото по-голям период от своите ранни години детето прекарва със семейството си, толкова повече то е
емоционално стабилно и е от реална полза за обществото.
Друго, с което "Асоциация общество и ценности" не се съгласява е натискът, който се налага върху всички родители, дори и
тези от малцинствата. Всеобщо известен факт е, че голяма част от ромските общности представляват затворени екосистеми и
оказването на натиск върху тях ще ги затвори още по-навътре. При несъгласие родителите да дадат детето си на
предучилищнта подготовка са задължени да плащат големи глоби, а ако нямат възможност да ги заплатят, трябва да полагат
обществено полезен труд, равен по стойност на дължимата глоба. Тежките глоби и изкисквания ще се стоварят върху онези
родители, които са избрали да бъдат по-близо до децата си в този етап от развитието им и няма да ги дадат в системата,
въпреки че те реално ще облекчат държавния бюджет с този си избор. Почти всички средства, необходими за инициативата са
за сметка на повишение на данъците, което ще доведе до нови финансови спорове, натежаващи над кризата. Единствените
сигурни пари са 9 милиона, обещани от държавния бюджет, но те ще бъдат достатъчни само до края на годината.
Гражданско сдружение "Асоциация общество и ценности настоява:
1. В чл.20 (1) текстът "Подготовката на децата за училище е задължителна от годината, в която детето навършва пет годишна
възраст" да бъде заменен с текста "Подготовката на децата за училище може да започне от годината, в която детето навършва
пет години", а в алинея (2) думата "Задължителната" да отпадне.
2. Отпадане на предложението за промяна на чл. 47, който предвижда увеличение на глобите за родители.
При неизпълнение на горепосочените изисквания, в отговор на въпрос от страна на медиите, сдружението заяви, че ще
протестира по всички законноприети начини.
Клуб Мишън подкрепя правото на всеки родител сам да взима решения относно бъдещето на своето дете. Смятаме, че
държавата като институция няма право да се меси в това.
Може да подпишете ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ОТ 5-ГОДИШНА
ВЪЗРАСТ :
http://bgpetition.com/zaduljitelno_petgodishno_obrazovanie/index.html

