Позициите на Плевнелиев, Борисов и Кунева за изучаването на комунизма в училище
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 21 Юли 2016 10:16

Евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) публикува на своя сайт пълната
стенограма от дискусията „Знание за миналото – памет за бъдещето”, посветена на
необходимостта от изучаването на тоталитарния комунистически режим в часовете по
история, която той организира в Европейския парламент на 14 март 2016 г. (
изтегли целия документ в pdf вариант – ТУК
).

В документа са включени специалните послания към форума, отправени от президента
Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов и вицепремиера и министър на
образованието на науката Меглена Кунева, в които са изразени техните позиции по
проблема.

Дискусията в Брюксел очерта следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети,
за да се присъедини България към останалите страни от Централна и Източна Европа,
преживели тоталитарния комунистически режим, в които отдавна се изучава адекватно
и с модерни средства диктатурата на комунистическата система.

В стенограмата са включени изказвания на основните участници в инициативата –
министърът на външните работи Даниел Митов, народните представители от ГЕРБ
Ирена Соколова, Методи Андреев и Георг Георгиев, историкът проф. Евелина
Келбечева от Американския университет в България и социологът Любомир
Пожарлиев.

1/3

Позициите на Плевнелиев, Борисов и Кунева за изучаването на комунизма в училище
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 21 Юли 2016 10:16

Публикувани са и изказванията по време на дебата, направени от режисьорът Евгений
Михайлов, Лиляна Друмева, председател на Съюза на репресираните „Памет”, Георги
Боздуганов, Даниела Горчева, Калин Манолов и др.

Дискусията в Брюксел от март 2016 г. призова професионалните историци (извън кръга
на онези, които участват във фалшифицирането на историята и обслужват
поскомунистическата пропаганда и замитането на истината за комунистическия режим
по време на прехода, бел. ред.) да представят на Министерството на образованието и
науката (МОН) концепция, съдържаща най-важното знание, трансформирано от
документалните разкрития, фактите и процесите за истината за периода 1944-1989 г.

На базата на тази концепция ръководството на МОН, което отговаря за изработването
на държавните образователни стандарти, да зададе обективно и балансирано темите
от периода на комунизма, които трябва да присъстват задължително в новите учебници
по история, в паралел с другите два тоталитарни режима от ХХ век – фашизма и
националсоциализма.

Министерството на образованието и науката беше призовано да изработи ясен
механизъм за написването на нови учебниците, за да може авторските колективи, които
издателствата ползват, да имат точната рамка, която да следват.

Форумът подчерта необходимостта от създаването на електронна платформа, в която
да са посочени установените важни факти и събития, свързани с комунистическия
режим, които постоянно да се допълват.

Евродепутатът Андрей Ковачев, организатор на инициативата, събрала историци,
изследователи, журналисти, свързани с темата, заяви, че младите поколения българи
трябва да знаят истината за периода на комунизма, който трябва да бъде застъпен
адекватно в учебната програма. Тази политика трябва да бъде реализирана въз основа
на основните послания на Европейския и българския парламент, приети с резолюции
през 2009 г. за необходимостта от изучаването на тоталитарните режими на ХХ век и
съхранение на паметта към жертвите.
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Четири месеца по-късно министър Кунева не е направила публична изява, чрез която да
информира, че изпълнява собствените си обещания или, че МОН е възприело
посланията на форума, както и последвалата в София дискусия, посветена проблема с
адекватното изучаване на тоталитарния режим на БКП, организирана през юни 2016 г.
от фондация „Истина и памет” ( виж повече за тази инициатива – ТУК ).
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