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Сайтът desebg.com продължава с представянето на основните доклади и по-важни
изказвания от дискусията
„Знание и ценности” – (не)изучаването
на тоталитарните режими в българското училище
, проведена на 6 юни 2016 г. в Дома на Европа в София, организирана от фондация
„Истина и памет”. Днес публикува изказването на Методи Андреев, депутат от ГЕРБ,
който взе отношение в дебата по време на инициативата.

В изказването си народният представител коментира поклонението на новия лидер на
БСП Корнелия Нинова пред паметника на Тодор Живков, както и изявлението на
премиера Бойко Борисов за намерението да се търсят пари за възстановяването на
комунистическия паметник на Бузлуджа. Андреев стига до основния извод, че причината
за отсъствието на адекватно изучаване на комунистическия режим е в нежеланието на
държавата.

В първия по рода си форум, събрал професионални историци, експерти в образованието
и кино-документалисти, бяха очертани проблемите по този проблем, както и мерките,
които гражданския сектор настоява да бъдат предприети от Министерството на
образованието и науката (МОН).

За смисъла от две петиции

Говорим за проблемите с изучаването на тоталитарните режими, които 26 години не се
случиха в МОН. В края на 2015 г. може би малко наивно група народни представители
решихме да направим една петиция, с която да помогнем за решаването на този
проблем.
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Преди нас такава гражданска петиция беше направена от проф. Евелина Келбечева.
Петицията на депутатите беше подписана и от президента Росен Плевнелиев. Накрая
(през март 2016 г., бел. ред.) отидохме в МОН с двете петиции и ги връчихме на
министър Меглена Кунева.

Хубавото беше, че тогава г-жа Кунева си спомни за своя баща. Заяви, че той е бил
репресиран, което за мен лично беше знак, че нещо може да се случи.

Не е време вече за актуални въпроси по тази тема, защото слушайки хора, които се
занимават професионално с технологията на изучаването на история като доц. Лъчезар
Стоянов ( виж доклада му – ТУК ), струва ми се, че вероятността да бъде прието
изучаването на комунизма, така, както трябва да бъде, става все по-малка.

Защото след година, година и половина тези процеси (приемането на новите учебни
програми, бел. ред.), които в момента текат, ще бъдат необратими. С оглед на
приемането на новите учебни планове и вкарването на тази материя в тях шансовете
значително намаляват.

Основният проблем това да не се случи е в държавата. Държавата, най-вероятно, не
желае комунистическият режим и престъпленията му да бъдат тема, която да се
изучава по история.

Да се кланяш на диктатора Живков

Днес официални български политици застават до паметника на диктатора Живков в
Правец, като приватизаторката Корнелия Нинова.

Лошото е, че държавата не реагира на това. Ако държавата го намира за нередно, то
няма сила, която да накара консервативните хора в МОН, направо ще го кажа, свързани
с комунистическата диктатура, да променят своето възпитание.
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Проф. Евелина Келбечева ( виж доклада ѝ – ТУК ) е права, че науката е много
по-напред от образованието по отношение на изследването на комунистическия режим.
Но когато по една наука не се правят образователните програми, тя остава наука за
себе си. Е, как тези сериозни постижения на науката да намерят място в новите
програми, когато това не се прави?

Със символа на Бузлуджа ли ще възпитаваме нашите деца?

Как да стане това, като слушам премиера (Бойко Борисов, бел. ред.), който беше в
Казанлък и направи изказване за паметника на Бузлуджа (на 5 юни 2016 г. премиерът
заяви, че му е предложен много интересен проект за ремонт на паметника на Бузлуджа,
за който са необходими 2,5 млн. лв., бел. ред.).

Как може и на какво основание ще искаме неговото възстановяване?! Това ли е
гордостта, на която ние ще учим българските деца и подрастващото поколение?!

Това е абсурдно! Ние нямаме паметник, официално подкрепен от държавата на
жертвата на тоталитарния режим! Продължаваме да се срещаме на мястото на бившия
лагер „Белене” едва ли не като нелегални.

Там много неща са направени, но на самото място на бившия лагер нищо няма. И
благодарение на един свещеник, отец Паоло Кортези, там нещата се случват ( виж
видео репортаж от последното годишно поклонение на лагера „Белене” – ТУК
).

Абсурд: 2,5 млн. лв. за възстановяване на символа на комунизма

И на фона на всичко това премиерът да заявява, че щял да намери 2,5 млн. лв. за
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ремонта на капището на Бузлуджа, което е най-сериозният идеологически символ –
паметник на комунизма, открит през 1981 г.!

Преди да намери 2,5 млн. лв. за това капище на престъпната комунистическа идеология,
дайте тези пари в София да се направи музей на тоталитарния комунизъм. Такъв,
какъвто е в Будапеща, каквито има във всички столици на страните от бившия Източен
блок.

Ето, оттук трябва да започне възпитанието на децата ни. Бях преди месец със сина ми
на връх Шипка и му обяснявам какво е онова там на Бузлуджа: това е най-сериозният
идеологически паметник на комунизма, платен от българския народ, чрез който
комунизмът в България е искал да остане вечен.

И сега, как аз ще обясня на моя син, че премиерът мисли да възстановява този
комунистически символ, който навремето е струвал на българските данъкоплатци 15
млн. лв.!

Държавата не иска да се изучава комунистическия режим

Затова казвам, че държавата не иска това да се случи (изучаването на комунистическия
режим, бел. ред.). Нашият натиск трябва да стане по-силен. Ще подготвим открито
писмо, с което да се противопоставим на днешното заставане на политици до паметника
на комунистическия диктатор Живков. Това не може да се случи в една цивилизована
държава.

Всички ние трябва да даваме примери с поведение, ако искаме някога в тази държава
никога да не се повтаря, станалото по време на комунистическия режим.

А не да се запитат под килимчето нелицеприятните факти за комунистическата система.
А както избирателно се подменят историческите факти нищо чудно в България след
няколко години да има прецеденти.
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