Ситуацията около Закона за народната просвета
Вчера бе свикана комисия в Народното събрание, чиято задача бе да гласува
приемането на поправки в Закона за народната просвета, които да се въведат и приемат
на второ четене в пленарна зала.
Следейки ситуацията около приемането на Закона за задължителната
предучилищна подготовка на деца от 5-годишна възраст, редно е да отбележим, че от
26 юли насам се следи кога ще бъде свикана горепосочената комисия, но дали по
случайност или нарочно, обявено бе едва вчера следобед. Въпреки моментното
решение, неправителствените организации успяха да се организират и подготвят за да
присъстват на комисията.
Този път към отвореното 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, което бе разгледано на 26
юли т.г., бе добавена и декларация, която накратко описва тяхната позиция, а именно
срещу задължителното образование на петгодишните. Но въпреки така подготвени,
заедно с обосновани доводи и аргументи, председателят на комисията отказа да ги
включи в дискусията под предлог, че е незаконно. Така гласът на родителите, които
тези неправителствени организации представляват, отново остава игнориран зад
кулисите и законът се придвижва към пленарна зала за приемане на второ четене, без
да се даде шанс на народа да изкаже своето мнение.
И дори за някои родители на пръв поглед да изглежда добре приемането на един
такъв закон, то положението няма да бъде толкова розово след две години, когато ще
бъдат въведени споменатите в закона глоби за неизпълнение от страна на родителите.
Макар и медиите да твърдят, че глобите отпадат, не е така, а напротив – това е гратисен
период, в който училищата и детските градини да се пригодят да функционират по
новия закон.
Ето и неправителствените организации, заедно с техните представители,
защитаващи правата на родителите и техните деца:
Стоян Георгиев, гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности”
Стефан Ивов, фондация „Мостове на любов”
Стоил Стоилов, дискуционен клуб „Свободна България”
Радослав Илиев, фондация „Бъдеще и надежда”
Теодора Колева, Форум за съвременно образование
Жана Георгиева, Национално движение „Естир”
Атанас Петров, Спортен клуб „Мишън”
Огнян Чипев, група ГЕО (Граждански и екологични организации)
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